
ONDERHOUDSBEVELE - DIE EFFEKTIWITEIT 

DAARVANIN FAMILIEREGTELIKE KONTEKS. 

deur 

HELEN MARY LOTRIET 

voorgele ter gedeeltelike vervulling 

van die vereistes vir die graad 

MAGISTER LEGUM 

aan die 

UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA 

STUDIELEIER: Prof A van Aswegen 

Januarie 1996 



AAN CYRIL & GREGORY 



OPSOMMING 

Die nie-nakoming van onderhoudsbevele is 'n universele probleem Wereldwyd word daar 

gedurig pogings aangewend om by wyse van wetgewing effektiewer afdwinging van 

onderhoudsbevele te bewerkstellig. Op 1 Maart 1992 het die wetgewer hier te lande 'n aantal 

nuwe maatreels vir hierdie doel beliggaam in die Wysigingswet op Onderhoud, 2 van 1991, wat 

op genoemde datum in werking getree het. 

'n Ondersoek is gedoen by die Johannesburgse Landdroshofwaar 'n studie gemaak is van 2,248 

afgehandelde sake en strek oor die periode 1Maart1992 tot 31Augustus1995. Die ondersoek 

bring aan die lig dat die bepalings van genoemde Wysigingswet op Onderhoud, wat gerig is op 

effektiewer afdwinging van onderhoudsbevele, nie 'n noemenswaardige verbetering in effektiewer 

afdwinging van hierdie bevele in die praktyk tot gevolg gehad het nie. Dit blyk dat die meeste 

howe geneig is om belangrike afdwingingsmeganismes soos besoldigingsbeslagbevele en lasbriewe 

vir eksekusie oor die hoof sien. 

Kritiek word uitgespreek op sommige van hierdie bepalings en voorstelle word gemaak hoe 

relatiewe geringe wysigings daaraan effektiewer afdwinging van onderhoudsbevele kan 

bewerkstellig. 

Daar word kortliks verwys na die afdwinging van onderhoudsbevele in antler regstelsels en hoe 

hulle poog om effektiewer afdwinging van onderhoudsbevele te bewerkstellig. 



SUMMARY 

The ineffective enforcement of maintenance orders appears to be a world wide phenomenon. 

Legislators here and aboard are always attempting to improve the effectiveness of maintenance 

collection and enforcement methods. 

Research done at the Johannesburg Magistrate's Court involving 2,248 cases covering the period 

1 March 1992 to 31 August 1995 reveals that the Maintenance Amendment Act, 2 of 1991, which 

is aimed at improving the enforcement of maintenance orders had a negligible effect on 

enforcement mechanisms used by the courts. It appears that most courts are inclined to overlook 

important collection methods such as garnishee and attachment orders. 

Criticism is levelled at certain provisions contained in the Maintenance Act, 23 of 1963, as 

amended. Suggestions are made how relatively simple amendments would contribute to more 

effective enforcement of maintenance orders. 

A brief survey is made of attempts by some Western countries to improve the manner of 

maintenance collection. 
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1. INLEIDING 

Die nie-nakoming van onderhoudsbevele is 'n universele probleem1
. A1hoewel daar verskeie 

redes aangevoer word vir hierdie verskynsel, is die doel van hierdie bespreking om ondersoek in 

te stel of beskuldigings soos die volgende gegrond is: ''Present maintenance collection and 

enforcement methods as operated by the courts are notorious for their ineffectiveness ... ". 2 

''But to a large degree, the institution of alimony is a myth; it appropriately might be called a 

fraud."3 

''Even today, enforcement is so haphazard ... ". 4 ''Many people working in the legal field say 

there's nothing wrong with our maintenance legislation - the problem is implementing it. "5 

Wereldwyd word daar gedurig pogings aangewend om by wyse van wetgewing effektiewer 

afdwinging van onderhoudsbevele te bewerkstellig. So onlangs soos 1 Maart 1992 het die 

1 S. Burman & S. Berger "When Family Support Fails: The Problems of Maintenance Payments in Apartheid 
South Africa Part II'' 1988 (4) SAJHR 334 op 340; B. Clark "Child Support: Public Or Private" 1992 (55) THRHR 
277 op 284 ''Enforcement of the child support obligation is a prevalent problem even where the parent is able to pay. 
Research done in South Africa, Zimbabwe and Botswana indicates that many custodial woman often decide to do 
nothing about maintenance, since even if they do go to the time, trouble, expenses and even humiliation of getting a 
maintenance order, there is no guarantee that it will be complied with."; S. Burman "Capitalising on African Strengths: 
Woman, Welfare, And The Law" 1991(7) SAJHR 215 op 216 " ... research in Cape Town has shown that over 85 
percent of African fathers against whom there is a maintenance order default at some stage during the subsistence of 
the order."en op 217 "However, recent international research indicates that even in much wealthier countries than 
South Africa, the default rate on maintenance payments by fathers is unacceptably high."; J. W. Durnford & S. J. 
Toope "Spousal Support in Family Law and Alimony in the Law of Taxation" 1994 ( 42 (1 )) Canadian Tax Journal 
1 op 12 "It has been estimated that, in Canada up to 85 percent of all orders for the support of woman and children 
remain unpaid or in arrears."; W. R Atkin "The New Zealand Liable Parent Scheme" 1986 (16) Family Law 371 
op 371 "There is little guarantee that the amount ordered will be paid regularly or be paid at all."; L. Van Zyl 
"Comparative Study of the Law Applicable to Maintenance. and it's Enforcement in South Africa. England and France" 
(Unpublished Master's Thesis 1987 Unisa) 1 op 159 "In all Western countries legislation provides for the enforcement 
of maintenance, yet everywhere enforcement appears to be an intractable problem." 

2 M. Hayes "Making and Enforcing Child Maintenance Obligations"1991 (12) Family Law 105 op 106. 

3 T. L. Perry "Alimony: Race, Privilege, and Dependency in the Search for Theory" 1994 ( 82) The 
Georgetown Law Journal 2481op2503. 

4 Durnford & Toope voetnoot 1op13. 

5 S. Grant-Marshall "Child support: Whose baby is it?" 1994 (9 March) Fair Lady op 68. 



2 

wetgewer bier te lande 'n aantal nuwe maatreels vir bierdie doel beliggaam in die Wysigingswet 

op Onderhoud, 2 van 1991, wat op genoemde datum in werking getree het. 

Alhoewel daar dus wetgewing bestaan om onderhoudsbevele af te dwing, is die vraag of bierdie 

bevele e:ffektief genoeg in die praktyk afgedwing word. Om 'n antwoord bierop te probeer 

verstrek, het die skryfster 'n ondersoek geloods by die Johannesburgse Landdroshof (die grootste 

in die land) waar 'n studie gemaak is van 2 248 afgehandelde sake. Dit verteenwoordig die totale 

aantal skuldigbevindings weens versuim om onderhoudsbevele na te kom6
, waarby agterstallige 

onderhoud betrokke was en strek oor die periode 1 Maart 1992 tot 31 Augustus 1995. Die 

ondersoek is spesifiek vanaf eersgenoemde datum ingestel (as synde die datum van 

inwerkingtreding van die Wysigingswet op Onderhoud) om te probeer vasstel of die bepalings 

van die Wet, wat gerig is op e:ffektiewer afdwinging van onderhoudsbevele, wel 'n 

noemenswaardige verbetering in e:ffektiewer afdwinging van bierdie bevele in die praktyk tot 

gevolg gehad het. 

Kritiek word ook uitgespreek op sommige van bierdie bepalings en hoe relatief geringe wysigings 

daaraan veel e:ffektiewer afdwinging van onderhoudsbevele kan bewerkstellig, mits die howe 

natuurlik bereid is om van sodanige meganismes gebruik te maak. Daar word slegs kortliks 

melding gemaak van hoe sommige van die buitelandse stelsels poog om e:ffektiewe afdwinging 

van onderhoudsbevele te bewerkstellig, waar sodanige vergelyking kan hydra tot e:ffektiewer 

afdwingingsmetodes bier te lande. 

2. AFDWINGING VAN ONDERHOUDSBEVELE INGEVOLGE DIE SUID

AFRIKAANSE REG 

2.1 Metodes van afdwinging 

Daar word voorsiening gemaak vir die afdwinging van onderhoudsbevele deur: 

6 Oortredings van artikel 11 (1) van die Wet op Onderhoud, 23 van 1963, (hiema genoem die Wet). Dit is 
dus gevalle waar die oortreders se versuim om die opgelegde onderhoudsbevele na te kom nie te wyte was aan 'n 
gebrek aan middele nie en waar so 'n gebrek nie te wyte was aan onwilligheid om te werk of aan wangedrag aan die 
kant van die aangeklaagde nie (artikel 11(3) van die Wet). 
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i. die Wet op Onderhoud 23 van 1963, soos gewysig; 

n. die Wet op Kindersorg 74 van 1983; 

m. die Wet op Wederkerige Afdwinging van Onderhoudsbevele 80 van 1963, soos gewysig; 

IV. die Wet op Die Hooggeregshof 59 van 1959. 

Aangesien die Wet op Onderhoud ontwerp is as 'n vinniger en goedkoper prosedure as die 

afdwingingsproses waarvoor die Wet op die Hooggeregshofvoorsiening maak en die meerderheid 

van onderhoudsbevele in die landdroshof gemaak word, sal daar slegs sydelings verwys word na 

die antler metodes van afdwinging wat hierbo vermeld is. 7 

2.2 Bepalings van die Wet op Onderhoud, 23 van 1963, soos gewysig 

2.2.1. Die uitvaardiging van onderhoudsbevele 

Die volgende bepalings in die Wet magtig 'n onderhoudshof om onderhoudsbevele uit te vaardig: 

Artikel 5 ( 4) van die Wet lui soos volg: 

''Na oorweging van die getuienis by die ondersoek aangevoer, kan die hof

( a) in die geval waar daar geen onderhoudsbevel van krag is nie-

(i) 'n bevel teen 'n persoon ten opsigte van wie bewys is dat hy regtens verplig is om 

'n antler persoon te onderhou, uitvaardig tot betaling gedurende die tydperk en op 

die tye en aan die persoon, beampte, organisasie of inrigting, of in die rekening by 

die :finansiele instelling, en op die wyse wat in die bevel bepaal word, van aldus 

bepaalde bedrae geld tot onderhoud van so 'n antler persoon; 

7 Artikel 50(2) van die Wet op Kindersorg 74 van 1983 lui soos volg: "Iemand wat wettiglik verantwoordelik 
is vir die onderhoud van 'n kind en wat versuim om die kind van genoegsame voedsel, kleding, herberg en mediese 
behandeling te voorsien, terwyl hy wel in staat is om dit te doen, is aan 'n misdryf skuldig." Die verskil tussen hierdie 
oortreding en 'n oortreding kragtens artikel 11 ( 1) van die Wet, is dat in eg. geval daar nie 'n onderhoudsbevel hoef te 
wees alvorens 'n persoon kragtens hierdie artikel aangekla kan word nie terwyl in lg. geval daar wel 'n bestaande 
onderhoudsbevel van krag moet wees. In die praktyk ( in Johannesburg ) word hierdie artikel nie aangewend om 
onderhoudsbevele af te dwing nie. Buitelandse onderhoudsbevele kan slegs ingevolge die Wet op Wederkerige 
Afdwinging van Onderhoudsbevele 80 van 1963, soos gewysig, of die Wet op Wederkerige Afdwinging van 
Onderhoudsbevele (Lande in Afrika) 6 van 1989, in Suid Afrika afgedwing word. Eersgenoemde maak voorsiening 
vir die afdwinging van onderhoudsbevele wat gemaak is in lande en gebiede wat vir hierdie doel deur die Minister van 
Justisie afgekondig is, terwyl laasgenoemde beperk is tot die afdwinging van onderhoudsbevele wat gemaak is in 
afgekondigde lande in Afrika. 
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(ii) 'n bevel teen so 'n persoon uitvaardig, indien so 'n antler persoon 'n kind is, tot 

betaling aan die moeder van die kind, van die bedrag geld, tesame met enige rente 

daarop, wat daardie moeder na die oordeel van die hof geregtig is om op so 'n 

persoon te verhaal ten opsigte van kraamkoste deur haar in verband met die 

geboorte van die kind aangegaan en van uitgawes deur haar in verband met die 

onderhoud van die kind van die datum van sy geboorte tot die datum van die 

betrokke ondersoek aangegaan; 

(iii) benewens die onderhoudsbevel wat die hof kragtens subparagraaf (i) uitvaardig 

maar met inagneming daarvan, die bevel wat die hof goedvind teen so 'n persoon 

uitvaardig met betrekking tot die betaling van mediese uitgawes ten opsigte van 

so 'n antler persoon, met inbegrip van 'n bevel wat vereis dat so 'n antler persoon, 

mits hy daarvoor kwalifiseer, as 'n afhanklike van so 'n persoon geregistreer word 

by 'n mediese skema waarvan so 'n persoon 'n lid is; 

(b) in die geval waar daar 'n onderhoudsbevel van krag is-

(i) 'n bevel beoog in paragraaf (a)(i) uitvaardig ter vervangmg van so 'n 

onderhoudsbevel; 

(ii) benewens die onderhoudsbevel wat die hof kragtens subparagraaf (i) uitvaardig 

maar met inagneming daarvan, 'n bevel beoog in paragraaf (a )(iii) uitvaardig of so 

'n bevel uitvaardig ter vervanging van 'n bevel met betrekking tot die betaling van 

mediese uitgawes wat deur enige hof (met inbegrip van die Hooggeregshof van 

Suid-Afrika) in die Republiek uitgevaardig is, na gelang van die geval; 

(iii) so 'n onderhoudsbevel of 'n bevel met betrekking tot die betaling van mediese 

uitgawes in subparagraaf (ii) bedoel, ophef; 

( c) geen bevel uitgevaardig nie, 

en 'n bevel kragtens paragraaf (a Xii) uitgevaardig, het die uitwerking van 'n siviele vonnis 

van daardie hof en word op die voorgeskrewe wyse ten uitvoer gele". 
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2.2.2. Strawwe vir versuim om onderhoudsbevele na te kom 

Indien 'n persoon versuim om 'n onderhoudsbevel na te kom bepaal artikel 11( 1) van die Wet as 

volg: 

"Behoudens die bepalings van subartikel (3) is 'n persoon wat versuim om 'n bepaalde betaling 

ooreenkomstig 'n onderhoudsbevel te doen, aan 'n misdryf skuldig en by skuldigbevinding 

strafbaar met 'n boete van hoogstens R4 000 of met gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens 

eenjaar of met daardie gevangenisstraf sonder die keuse van 'n boete". 

Die enigste verweer wat ingevolge die Wet vir 'n onderhoudspligtige beskikbaar is wat versuim 

om 'n onderhoudsbevel na te kom, is te vinde in artikel 11(3) wat as volg lui: ''Die bewys dat 'n 

versuim waarop 'n aanklag kragtens subartikel ( 1) berus, te wyte was aan gebrek aan middele en 

dat sodanige gebrek nie te wyte was aan onwilligheid om te werk of aan wangedrag aan die kant 

van die aangeklaagde nie, is 'n geldige verweer teen so 'n aanklag". 

Ongelukkig maak die wetgewer geen voorsiening daarvoor nie dat 'n onderhoudspligtige, sodra 

hy homselfbevind in sodanige posisie (soos bedoel in laasgenoemde artikel), die plig opgele word 

om sodanige toedrag van sake onverwyld onder die aandag van die onderhoudsbeampte te bring. 

Sou so 'n plig aan die onderhoudspligtige opgele word, kan daar onmiddellik ondersoek ingestel 

word na die rede vir die bestaan van so 'n situasie en onder die wakende oog van die 

onderhoudsbeampte en die hof gekyk word na watter stappe geneem kan word om sy situasie te 

herstel na wat dit was of ten minste te monitor of die onderhoudspligtige pogings aanwend om 

middele te bekom om die onderhoudsbevel na te kom 

Die situasie soos dit tans bestaan, le die verpligting op die skouers van die onderhoudsgeregtigde 

om 'n klagte te le dat die verpligtinge nie nagekom word nie, voordat ondersoek ingestel sal word 

na die onderhoudspligtige se versuim om aan die bevel te voldoen. 8 

8 Die praktyksreeling (in Johannesburg) is dat indien die onderhoudsgeregdigde nie 'n klag le by die 
onderhoudsbeampte weens die nie- nakoming van 'n onderhoudsbevel nie, geen stappe teen die versuimer geneem 
wordnie. 
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Die strafbepaling weens 'n oortreding van artikel 11( 1) is weliswaar kragtens die Wysigingswet 

op Onderhoud, 2 van 1991, van R200,00 na R4 000,00 verhoog alhoewel die hof steeds slegs 

gevangenisstraf van 12 maande kan op le. Die verhoogde strafbepaling blyk feitlik nutteloos te 

wees aangesien die howe byna nooit boetes ople weens 'n oortreding van artikel 11(1) nie. 

2.2.2.1. Boete 

Die doel van vonnis in hierdie tipe van gevalle is juis om te verseker dat die onderhoudspligtige 

sy onderhoudsverpligtinge nakom Deur 'n boete op te le wat in die staatsko:ffers beland, in plaas 

van in die beursie van die persoon vir wie die onderhoud bedoel word, word die essensiele 

oogmerk van die Wet verydel.9 

In S v Fernandes10 vewys Beadle HR na sy ongerapporteerde beslissing in Levendale v S 

(saaknommer 95/71) waar hy die volgende se oor 'n boetestraf in hierdie tipe van gevalle: "If, for 

failing to pay maintenance, they were ordered to pay a fine to the State, the State would often 

receive the money at the expense of the dependants. That, certainly, is one of the reasons which 

must have actuated the Legislature in making this offence punishable only by imprisonment". 

Daar word respekvol met hierdie sienswyse saamgestem 

2.2.2.2. Gevangenisstraf 

Direkte gevangenisstraf word uitsonderlik in die laer howe opgele weens 'n versuim om 

onderhoud te betaal. Waar dit wel opgele en onder die aandag van die hoer howe gebring is, is 

daar 'n ongeneentheid te bespeur om hul stempel van goedkeuring daaraan te verleen soos blyk 

uit vele uitsprake. 11 

9 S v Siebert 1972 (1) SA 351 (NK) op 352B "Die hoofdoel van art. 11 is immers die daarstelling van 'n 
sanksie in belang van diegene wat geregtig is op onderhoud eerder as maar net die skepping en bestraffing van 'n 
nuwe misdaad". 

10 1973( 3) SA 136 (RA) op 139 D-E. 

11 S v Siyeni 1963 (3) SA 545(K); Whitney v Whitney 1968 ( 4) SA 176 ( D) waar aansoek gedoen is dat 
die onderhoudspligtige siviele gevangenisstraf opgele word t.o.v. agterstallige onderhoud. Die hoflaat horn soos volg 
daaroor uit( op 178B): "It is , I think, more usual, in cases such as this, for the Court to make an order committing the 
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Meer as 40 jaar gelede in R v Becker12 word Dowling R se sentiment weerspieel in die volgende 

aanhaling wat tans nog nagepraat word: 'There are no doubt cases where an absolute sentence 

of imprisonment is appropriate. Such cases must be exceptional. Few men would elect to serve 

a prison sentence ofhard labour rather than make payments under maintenance orders which are 

within their means. The imposition of an unconditional prison sentence necessarily has the effect 

of making it impossible for the prisoner to comply with the maintenance order, and pro tanto 

defeats the intention of the Legislature . . . ". 

Dat die eerste twee sinne in die aanhaling slegs lippediens is, word gestaaf deur die feit dat daar 

geen gerapporteerde gevalle bekend is waar die howe (hier word bedoel die hoer howe) direkte 

gevangenisstrafwat in die laer howe opgele is weens versuim om onderhoudsbevele na te kom 

op hersiening of in appel bekragtig het nie, ongeag die aantal vorige veroordelings weens 

soortgelyke versuim of die rede vir wanbetaling. 

Fernandes13 is 'n klassieke voorbeeld van hoe die hofuit sy pad gegaan het om die herhaalde 

versuim van die beskuldigde om die onderhoudsbevel na te kom, af te water, en sodoende 

weereens 'n opgeskorte vonnis op te le ten opsigte waarvan oor en oor bewys is dat dit geen 

motivering ingehou het vir die beskuldigde om sy onderhoudsverpligting na te kom nie. 

defaulter to goal for a stated period, but to suspend the operation of the order upon condition that the arrear payments 
be made by a date fixed in the order .... "; in S v Dadabhai 1969 (3) SA 520 (N) verklaar Leon Ras volg op 522 
E-F: "It has been repeatedly laid down in cases such as this that it is generally desirable where first offenders are 
concerned that they be given an opportunity of avoiding a gaol sentence where possible. Not only are they first 
offenders, but one of the objects of punishment in a case such as this is to ensure as far as it is possible to do so that 
an accused person will fulfil his obligations towards his wife and to that end that he will if necessary obtain 
employment"; S v Botha 1988 (4) SA402 (K)per TebbuttR op 405: "Dit is byherhaling deur ons Howe neergele 
dat in sake van versuim om onderhoudsbevele na te kom, eerste oortreders normaalweg die las van 'n geheel opgeskorte 
vonnis moet voel voordat hulle tronk toe gestuur word en 'n kans gebied moet word om hulle verpligtinge teenoor hulle 
afhanklikes na te kom."; S v Grosch 1993 (2) SASV 373 (K) per Brand R op 375 D: "Hoewel die gemeenskap 
klaarblyklik ook 'n belang het wat deur die onderhawige statutere maatreel beskerm word, is die primere oogmerk 
daarvan na my mening, die beskerrning van die belange van hulle wat van die beskuldigde se onderhoud afhanklik 
is. Om die beskuldigde na die gevangenis te stuur kan nouliks ter bevordering wees van sy afhanklikes se belang, tensy 
dit werklik die enigste wyse is waarop hy regtens oorreed kan word om sy verpligtinge na te kom. In die onderhawige 
geval is ek nie oortuig dat hierdie oogmerk nie deur 'n vonnis van opgeskorte gevangenisstrafbereik kan word nie."; 
S v Adams 1994 (1) SASV 400 (K). 

12 1951 (2) SA 162 (T) op 165 A-B. 

13 voetnoot 10. 
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In casu is die beskuldigde oor 'n tydperk van ses jaar vyfkeer skuldig bevind daaraan dat hy 

wederregtelik versuim het om 'n opgelegde onderhoudsbevel na te kom Op elkeen van die 

geleenthede is opgeskorte vonnisse opgele. Daar is aansoek gedoen om die inwerkingstelling van 

sommige van hierdie opgeskorte vonnisse wat nie inwerking gestel is nie en weereens verder 

opgeskort is. 14 

Ten spyte hiervan verklaar Beadle HR: ''I emphasise that this is not a case of a man repeatedly 

failing to carry out any of his obligations under the Maintenance Act"15
. Dit se hy klaarblyklik 

omdat die beskuldigde elke keer wanneer hy voor die hof gebring is, reelings getref het om die 

agterstallige onderhoud op datum te bring. Die hofle voorwaar vir die sesde maal 'n opgeskorte 

vonnis op! 

In S v Petersen16 gee die hof die volgende toe: "Die landdros het miskien gelyk dat daar wel 

gevalle is waar opgeskorte vonnisse nie die nodige dwang op oortreders uitoefen nie ... ", maar 

le nogtans 'n opgeskorte vonnis op. 

InS v Botha 17 verwys die hof met goedkeuring na S v Christian F. G. Geldenhuys18 waarin 

gese is, "Ek is oortuig dat direkte gevangenisstraf in hierdie geval nie die aangewese straf was 

nie. Selfs as dit so is, soos deur die landdros bevind, dat die beskuldigde se versuim moedswillig 

wa~ is direkte gevangenisstraf nie, na my mening, wenslik nie. Die beskuldigde moet natuurlik 

gestraf word maar nie ten koste van die langtermynbelange van die persone wat van die 

onderhoud wat hy veronderstel is om te betaal athanklik is nie". (my onderstreping). Alhoewel 

die beskuldigde in casu nie vir vyf maande onderhoud betaal het nie se Tebbutt R ''Hierdie is ook 

nie so 'n emstige geval nie, ... ". 19 

14 voetnoot 10 op 137 -138. 

15 voetnoot 10 op 138 H. 

16 1966 (4) SA 675(K) op 676 G. 

17 voetnoot 11 op 406A 

18 (ongerapporteer) 24September1987 (K). 

19 voetnoot 17 op 406 H. 
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Van Zijl R verklaar in S v September: 20 ''Die maatskaplike probleme wat tot die skepping van 

hierdie misdaad aanleiding gee sal nooit deur strawwe opgelos kan word nie". Dat Van Zijl die 

bal misslaan, b]yk uit studies wat gevind het dat 'n aggresiewe afdwingingsisteem 'n verskil maak: 

'There are few identifiable groups so self-motivated toward payment that they pay as well as they 

are able without threat and, converse]y, that there are few groups so unable to pay that the threat 

of jail does not produce substantial additional payments".21 

Fernandes 22 is 'n sprekende voorbeeld hiervan. Slegs wanneer die beskuldigde aangekla en tot 

verantwoording geroep is vir sy versuim om onderhoud te betaal, tref hy die nodige reelings vir 

betaling. Selfs Dowling R23 wys daarop dat min persone sa1 verkies om na die gevangenis te gaan 

eerder as om hul onderhoudsverpligtinge na te kom 

Newham R verklaar in S v Kelder4
: ''Up to a point I agree with the magistrate that an effective 

term of imprisonment will probably have a salutary effect upon the accused, who has shown 

himself so careless of the welfare ofhis family ... ", maar le weereens 'n opgeskorte vonnis op 

alhoewel die beskuldigde nie 'n eerste oortreder is nie. 

Daar moet egter in gedagte gehou word dat persone wat deur die hof skuldig bevind word aan 

'n oortreding van artikel 11( 1) van die Wet slegs skuldig bevind kan word indien hulle wel oor die 

:finansiele vermoe beskik het om die bevel te kon nakom maar verkies het om dit nie te doen nie; 

ofhulself skuldig gemaak het aan wangedrag met die oog daarop om hulself in die posisie te plaas 

dat hulle nie oor die middele beskik om genoemde bevele na te kom nie. Hulle is dus die persone 

20 1969 (1) SA 148 (K) op 149 E. 

21 R Langer ''Post Marital Support Discourse, Discretion and Male Dominance" 1994 ( 12) Canadian Journal 
ofFamily Law 67 op 83 "An earlier study indicates however that preventing the establishment of a pattern of non
payment may be the key . . . . The study found that an aggressive enforcement system makes a difference."; Van Zyl 
voetnoot 1 wys op 162 daarop dat: "As far as the penal provisions of the Act are concerned American studies have 
shown that effective penal provisions do improve compliance with maintenance orders." 

22 voetnoot 10. 

23 voetnoot 12. 

24 1980 (4) SA 474 (Z) op 752 F. 
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van wie Harvey Brownstone25 se: "It is not because [the former, husbands] can't afford to pay. 

It's because they don't want to. They take vacations, buy a car, pay the mortgage. They don't see 

this as a priority debt". 

Die traagheid van die howe om hierdie oortreders na die gevangenis te stuur, word gewoonlik 

geregverdig deur die argument dat die oortreders wat na die gevangenis gestuur word in elk geval 

dan nie onderhoud sal kan betaal nie en dat diegene wat daarop geregtig is dus nog verder 

benadeel sal word26
• Dat daar logika steek in so argument is nie te betwyfel nie en daar word 

saamgestem dat die hof alles in sy vennoe moet doen om te verseker dat alles moontlik probeer 

moet word om die oortreder sover te kry om sy onderhoudsverpligtinge na te kom W anneer die 

oortreder egter steeds soos in Fernandes 27 keer op keer die onderhoudsbevel verontagsaam, 

behoort direkte gevangenisstraf opgele te word. 

Oortreders besef dat hulle nie direkte gevangenisstraf opgele sal word nie en dat die howe 

roetienegewys opgeskorte vonnisse ople wat tot gevolg het dat oortreders niks dink van 'n 

opgeskorte vonnis nie. 28 Alhoewel onderhoudsoortreders gedreig word met die sanksies vervat 

in artik:el 11( 1) van die Wet blyk dit in die praktyk 'n lee dreigement te wees. Langer 29 beskuldig 

die howe van ". . . an unwillingness to use rigorous enforcement mechanisms . . . " . Menige 

vonnisopleggers sal die feit beaam dat wanneer die oortreder besef dat hy na die gevangenis 

gestuur kan word, hy dadelik emstige pogings sal aanwend om die agterstallige onderhoud te 

25 H. Brownstone The <Montreal) Gazette, 23 Januarie 1993 soos aangehaal deur: Durnford & Troope 
voetnoot 1 op 13. 

26 voetnoot 11. 

27 voetnoot 10. 

28 S. Burman and S.Berger" When Family Support Fails: The problems of Maintenance Payments in 
Apartheid SouthAfricaPartf' 1988 (4) SAJHR 194 op 205; S v Rahman 1974 (3) SA 280 (RA) hetbeskuldigde 
verskeie vorige veroordelings gehad weens versuim om onderhoud te betaal. By 'n verdere skuldigbevinding is die 
vonnis opgeskort en verwys die hof op 285 E na die " ... unusual leniency shown towards appellant on this occasion 
in further suspending the suspended sentence and in totally suspending the sentence imposed in respect of the current 
offence ... ". 

29 voetnoot 21. 
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betaal soos gebeur het in Fernandes30 en in gevalle wat van tyd tot tyd in die praktyk teegekom 

word.31 

Soos later sa1 blyk uit die statistiek32 wat die sk:ryfster versamel het, wil dit voorkom dat wanneer 

landdroste die moed van hul oortuiging het om onderhoudsoortreders na die gevangenis te stuur, 

die tydperke wat opgele word, tydperke is wat die sake nie onderhewig maak aan outomatiese 

hersiening deur die Hooggeregshof nie. 33 Moontlik: is dit omdat die vonnisopleggers besef dat die 

Hooggeregshof nie sulke vonnisse sal bekragtig nie. 

Daar word akkoord gegaan met die houding dat direkte gevangenisstraf gereserveer behoort te 

word vir uitsonderlike gevalle. Daar moet egter gewaak word daarteen om deur herhaalde 

opskorting van vonnisse vir hierdie oortredings 'n tradisie te skep, soos wat tans die geval blyk 

te wees, dat die vervolging van onderhoudsoortreders nie effektief opereer as afskrikmiddel nie. 34 

30 voetnoot 10. 

31 S v Greens ide Mat hons i, ( ongerapporteer) Johannesburg Landdroshof saaknommer 6/62 7 /94 waar 4 
maande gevangenisstraf inwerking gestel is weens die verbreking van die voorwaardes van 'n opgeskorte vonnis wat 
opgele is weens 'n oortredingvan art. 11(1) van die Wet. Alhoewel die onderhoudspligtige voet by stuk gehou het dat 
hy nie die onderhoudsbevel sal nakom nie, is die agterstallige onderhoud ten voile vereffen die dag nadat hy na die 
gevangenis gestuur is; S v James Nxumalo, ( ongerapporteer) Johannesburg Landdroshof saaknommer 6/1349/93; 
S v Candnaz Molateki, ( ongerapporteer) Johannesburg Landdroshof saaknommer 6/1388/94 waar situasies identies 
aan eersgenoemde hulself voorgedoen het. 

32 tabel 1 op 28. 

33 
Artikel 302 (lXa)van die Strafproseswet, 51van1977 (hiema genoem die Strafproseswet) lui soos volg: 

" 'n Vonnis deur 'n landdroshof opgele -
(i) wat, in die geval van gevangenisstraf (met inbegrip van aanhouding in 'n verbeteringskool soos in 

artikel 1 van die Wet op Kindersorg, 1983 (Wet 74 van 1983), omskryf), 'n tydperk van drie maande 
te bowe gaan, indien opgele deur 'n regterlike amptenaar wat nie die substantiewe rang van landdros 
ofhoervir 'n tydperk van sewe jaar beklee het nie, ofwat 'n tydperk van ses maande te bowe gaan, 
indien opgele deur 'n regterlike amptenaar wat die substantiewe rang van landdros of hoer vir 'n 
tydperk van sewe jaar of meer beklee het; ... 
is in die gewone loop van sake onderhewig aan hersiening deur 'n regter van die provinsiale of 
plaaslike afdeling wat regsbevoedheid het''. 

3
4:surman & Berger voetnoot 28 op 205 waar die volgende gese word: "The prosecution system is therefore 

unable to function effectively as a deterrent . . . . " en op 206 "Although an official said: you have to threaten people 
with the law or else no one would pay maintenance, it appears that this threat is a hollow one. It is almost impossible 
to enforce a maintenance order." 
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Die Wet maak geen voorsiening daarvoor nie dat die oortreder wat gevangenisstraf uitdien weens 

die nie-nakoming van 'n onderhoudsbevel sy versuim kan remedieer deur die agterstallige 

onderhoud te betaal en dan kan aansoek doen by die hof om vrygelaat te word.35 Na 

vonnisoplegging is die hofjunctus officio. Dat daar 'n behoefte bestaan om vir sulke gevalle 

voorsiening te maak, blyk uit gevalle wat die skryfster van tyd tot tyd in die praktyk teekom. 36 

Dit wi1 voorkom asof artikel 276A(3) van die StrafProseswet, wat wegbreek van die reel dat 'n 

hof na vonnisoplegging functus officio is, moontlik 'n oplossing hied om voorsiening te maak vir 

die gevalle waar 'n beskuldigde sy versuim remedieer nadat hy gevangenisstraf opgele is. 

Artikel 276 A (3) van die StrafProseswet bepaal: 

"(a) Waar iemand deur 'n hof gevonnis is tot gevangenisstraf vir 'n tydperk van -

(i) hoogstens vyf jaar; . . . 

kan die Kommissaris, indien hy van oordeel is dat so iemand geskik is om aan 

korrektiewe toesig onderwerp te word, by die klerk of gri:ffier van die ho£ na gelang van 

die geval, aansoek doen dat daardie persoon voor die hof a quo verskyn ten einde 

genoemde vonnis te heroorweeg ... 

( e) Nadat 'n hof 'n vonnis ingevolge hierdie subartikel heroorweeg het, kan hy-

35 
Fernandes voetnoot 10 op 139 G-H: 'This is clear from section 24 of the Act, [ artikel 24 van die eertydse 

Rhodiese Maintenance Act no 51 van 1971] which provides that if after an accused has been sentenced to prison for 
not paying maintenance and while he is actually serving his sentence for not paying maintenance he then pays his 
maintenance, he can be released from prison on application made. This is a provision quite alien to ordinary criminal 
punishment"; genoende artikel 24 lui as volg: "(1) Where a person who has been imprisoned in respect of a 
conviction by a magistrate's court for an offence which involves the failure to comply with an order for the payment 
of maintenance pays all arrears of maintenance outstanding or makes arrangements for the payment of all such arrears 
he may make application in writing to a magistrate of the court which convicted him for his release from prison stating 
that all such arrears have been paid or, as the case may be, the details of the arrangements made for the payment of 
all such arrears. (2) Upon an application being made to him in terms of subsection ( 1) the magistrate shall cause a 
copy thereof and notice of the date on which he proposes to inquire into the matter of the application to be given to the 
public prosecutor. (3) On the date fixed for the determination of the application the magistrate shall by order under 
his hand direct that the applicant be brought before him and, after affording the applicant and the public prosecutor 
an opportunity of being heard and upon being satisfied that - (a) all arrears of maintenance have been paid or, as the 
case may be, arrangements, which in the opinion of the magistrate are adequate, have been made for the payment of 
all such arrears; and (b) the applicant bona fide intends to make future payments in terms of the order requiring him 
to pay maintenance; and ( c) it is desirable in the circumstances to do so; may order the release of the applicant from 
the imprisonment imposed upon him in respect of the offence referred to in subsection (1) and shall suspend for a 
period not exceeding three years the remainder of the sentence of imprisonment imposed upon the applicant in respect 
of that offence on condition that the applicant makes future payments in terms of the order". 

36 Vergelyk sake aangehaal in voetnoot 31. In elkeen van genoemde gevalle is die agterstallige onderhoud 
ten voile vereffen alhoewel die hof nie by magte was om te gelas dat hulle vrygelaat word nie. 
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(i) die vonnis of bevel van die hof a quo bekragtig; 

(ii) die vonnis in korrektiewe toesig omskep op die voorwaardes wat hy 

goedvind; of 

(iii) enige antler gepaste vonnis ople: 

Met dien verstande dat laasgenoemde vonnis, indien gevangenisstra£: nie 

die tydperk van die onverstreke gedeelte van gevangenisstraf wat op 

daardie tydstip nog uitgedien moet word, te bowe mag gaan nie." 

2.3. Verdere af dwingingsmetodes 

2.3.1 Periodieke gevangenisstraf 

Wat gese is oor die howe se traagheid om onderhoudsoortreders direkte gevangenisstraf op te 

le, geld ook vir die oplegging van periodieke gevangenisstraf Artikel 285( 1) van die 

Strafi>roseswet maak voorsiening vir die oplegging van periodieke gevangenisstraf Die artikel 

bepaal as volg: "'n Hofwat iemand skuldig bevind aan 'n ander misdryf as 'n misdryf ten opsigte 

waarvan 'n wet 'n minimum straf voorskryt: kan, in die plek van enige ander stra£: so iemand 

veroordeel om, ooreenkomstig die wetsbepalings op gevangenisse, periodieke gevangenisstraf vir 

'n tydperk van minstens honderd uur en hoogstens tweeduisend uur te ondergaan." 

Periodieke gevangenisstrafkan egter 'n uitstekende altematieftot direkte gevangenisstrafwees 

waar die oortreder werk en die hof van mening is dat 'n geval is waar gevangenisstraf geregverdig 

is.31 

Kriegler 38 wys daarop dat hoewel die strafvorm reeds sedert 1959 op die wetboek staan daar 'n 

traagheid by sommige is om dit te gebruik. Hierdie strafvorm het voordele wat dit in gepaste 

gevalle "die uitverkore vonnis" behoort te maak. Dit kos die staat relatief min, die oortreder se 

werks- en gesinsbande word behou, die stigma daarvan is minder, die oortreder word nie 

37 VG. Hiemstra Suid-Afrikaanse Strafproses, 3° uitgawe (1981) Butterworth op 623. 

38 J. Kriegler, Hiemstra Suid-Afrikaanse Stra:fproses, 5• uitgawe (1993) Butterworths op 699. 
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blootgestel aan die afbrekende tronk milieu nie, naweekverbonde misdade (byvoorbeeld waar 

drank 'n rol speel) kan voorkom word en dit is gevangenisstraf met feitlik dieselfde afskrikkings

en vergeldingskomponente as sodanige strafironn. Volgens Kriegler is periodieke gevangenisstraf 

geskik vir iemand wat versuim om onderhoud te betaal, omdat dit sy verdienvermoe nie emstig 

aantasnie. 

Ongelukkig maak artikel 285( 1) van die Strafjlroseswet nie daarvoor voorsiening dat die hof wat 

'n vonnis van periodieke gevangenisstraf ople, die tydperke kan bepaal wanneer die oortreder 

sodanige gevangenisstraf moet uitdien nie. Indien 'n hof die bevoegdheid sou he, sou die hof 

oorweging kon verleen daaraan om 'n oortreder tydens sy jaarlikse vakansie of moontlik op 

openbare vakansiedae die vonnis te laat uitdien. Die vonnis sou dan geensins inmeng met die 

onderhoudspligtige se werk ofverdienvermoe nie. Moontlik sal die vooruitsig om sy jaarlikse 

vakansie of openbare vakansiedae in 'n gevangenis deur te bring vir menige voomemende 

onderhoudsversuimer so 'n onaangename gedagte wees dat dit sal dien as 'n sterk dryfveer om 

eerder die onderhoudsbevel na te kom as om die kans te waag om dit opsetlik te verontagsaam 

2.3.2. Korrektiewe toesig 

Kriegler wys daarop dat die bestaande vonnisopsies in artikel 276(1) van die Strafjlroseswet 

uitgebrei is deur die toevoeging van paragrawe (h) en (i) wat onderskeidelik voorsiening maak 

vir '"n regstreekse vonnis van korrektiewe toesig en vir 'n vonnis van gevangenisstraf waaruit 

die Kommissaris (van Korrektiewe Dienste soos die Gevangenisdiens by artikel 1 van die Wet 

herbenaam is) die gevangene onder korrektiewe toesig kan plaas. "39 

Korrektiewe toesig is 'n "gemeenskapsgebaseerde straf' en is 'n stra:fVorm wat ''binne die 

gemeenskap en in medewerking met die gemeenskap en/of ten bate van die gemeenskap uitgevoer 

word". 40 

39 voetnoot 38 op 670.; Artikel 276 (1) van die Strafproseswet bepaal: "Behoudens die bepalings van hierdie 
Wet en van 'n antler wet of van die gemenereg, kan die volgende strawwe iemand opgele word wat weens 'n misdryf 
skuldig bevind word naamlik- (h) korrektiewe toesig; (i) gevangenisstraf waaruit so iemand na goeddunke deur die 
Kommissaris onder korrektiewe toesig geplaas kan word". 

40 voetnoot 38 op 670. 
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Artikel 276A van die Strafj:>roseswet bepaal: 

"(1) Strafword slegs kragtens artikel 276 (l)(h) opgele-

( a) nadat 'n verslag van 'n proefbeampte of 'n korrektiewe beampte voor die hof 

geplaas is; en 

(b) vir 'n bepaalde tydperk wat nie drie jaar te bowe gaan nie. 

(2) Strafword slegs kragtens artikel 276 (l)(i) opgele-

( a) indien die hof van oordeel is dat die misdryf die op legging regverdig van 

gevangenisstra£: met of sonder die keuse van 'n boete, vir 'n tydperk van hoogstens 

vyfjaar; en 

(b) vir 'n bepaalde tydperk wat nie vyf jaar te bowe gaan nie." 

Artikel 84(1) van die Wet op Korrektiewe Dienste (Wet 8 van 1959) bepaal dat: ''Elke 

toesiggeval is onderworpe aan die monitering , gemeenskapsdiens, huisarres, indiensplasing, 

diensverrigting, slago:ffervergoeding en rehabilitasie- of antler programme soos deur die hof of die 

Kommissaris bepaal of by of kragtens hierdie Wet voorgeskryt: en aan enige antler vorm van 

behandeling, beheer of toesig, met inbegrip van toesig deur 'n proefbeampte, wat die Kommissaris 

na oorleg met die betrokke maatskaplike welsynsowerheid mag bepaal ten einde die oogmerke 

van korrektiewe toesig te verwesenlik." 

Artikel 84B(l) van laasgenoemde wet bepaal: 

''Indien die Kommissaris oortuig is dat 'n toesiggeval versuim het om enige voorwaarde waaraan 

hy met betrekking tot korrektiewe toesig onderhewig is of by ooreenkoms of SOOS deur die hof 

of die Kommissaris bepaal, na te kom, kan hy 'n lasbrief vir die inhegtenisneming van so 'n 

toesiggeval uitreik, wat deur 'n vredesbeampte soos omskryf in artikel 1 van die Strafj:>roseswet, 

1977 (Wet 51van1977), uitgevoer kan word en wat dien as magtiging vir die aanhouding van 

so 'n toesiggeval in 'n gevangenis totdat hy-

( a) wettig daaruit ontslaan ofvrygelaat word; 

(b) weer deur die Kommissaris na goeddunke onder korrektiewe toesig geplaas word; 

of 

( c) binne 72 uur na die hof terugverwys word vir verhoor of vir die op legging of 

inwerkingstelling van sy uitgestelde of opgesk:orte vonnis, na gelang van die geval, 
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of om 'n lasbriefby die hof te verkry vir sy verdere aanhoucling totdat die hof oor 

sy saak beslis het." 

Kriegler voer aan dat korrektiewe toesig opgele kan word op onderhoudontduikers. Hulle word 

gemoniteer om nakoming af te dwing en om met behoorlike kontrole oor hulle geldsake te 

verseker dat die middele beskikbaar is om die onderhoudsbevel na te kom 41 

In die praktyk is dit die onderhoudsgeregtigde wat opgesaal word met die taak om die 

onderhoudspligtige se nakoming van sy onderhoudsverpligtinge te monitor en onder die aandag 

van die hof te bring indien hy dit nie nakom nie. 'n Vonnis van korrektiewe toesig soos omskryf 

in artikel 84( 1) van die Wet op Korrektiewe Dienste, waama reeds verwys is, onthef die 

onderhoudsgeregtigde van hierdie taak en plaas dit op 'n onafhanklike party of die owerheid soos 

deur die hof of Kommissaris bepaal. 

Genoemde artikel (84(1)) maak dit moontlik dat 'n onderhoudspligtige wat byvoorbeeld nie oor 

die vennoe beskik om oordeelk:undig met sy :finansies te werk nie, onderwerp kan word aan een 

of antler opvoedkundige program om die nodige leicling in die verband aan horn te verskaf 

Korrektiewe toesig stel dus 'n uitstekende meganisme tot beskikking van die howe om e:ffektiewer 

afdwinging van onderhoudsbevele te bewerkstellig. 

2.3.3. Voorwaardelike opskorting van vonnis ingevolge die Strafproseswet 

Artikel 297( 1 )van die StraJ)?roseswet hii as volg: 'Waar 'n hof iemand skuldig bevind aan 'n antler 

misdryf as 'n misdryf ten opsigte waarvan 'n wet 'n minimum straf voorskry£ kan die hof na 

goeddunke-

( a) die oplegging van vonnis vir 'n tydperk van hoogstens vyf jaar uitstel en die betrokke persoon-

(i) op een of meer voorwaardes vrygelaat, hetsy betre:ffende -

(aa) skadeloosstelling; 

41 voetnoot 38 op 673. 



17 

(bb) die verskaffing aan die benadeelde persoon van een of antler bepaalde voordeel of 

diens in plaas van skadeloosstelling weens skade of geldelike verlies; 

(cc) die verrigting sonder vergoeding en buite die gevangenis van een of antler diens 

tot voordeel van die gemeenskap, onder toesig of beheer van 'n organisasie, 

instelling of persoon wat na die oordeel van die hof die belange van die 

gemeenskap bevorder (in hierdie artikel gemeenskapsdiens genoem); 

( ccA) onderwerping aan korrektiewe toesig; 

( dd) onderwerping aan opleiding ofbehandeling; 

(ee) onderwerping aan die toesig of beheer (met inbegrip van beheer oor die 

verdienste of antler inkomste van die betrokke persoon) van 'n proefbeampte soos 

omskryfin die Kinderwet, 1960 (Wet 33 van 1960); 

(fl) die verpligte bywoning of inwoning by een of antler bepaalde sentrum vir 'n 

bepaalde doel; 

(gg) goeie gedrag; 

(hh) enige antler aangeleentheid, ... 

(b) vonnis op le maar beveel dat die tenuitvoerlegging van die geheel of 'n gedeelte daarvan 

vir 'n tydperk van hoogstens vyf jaar opgeskort word op 'n in paragraaf (a )(i) bedoelde 

voorwaarde wat die hof in die bevel bepaal; . . . " 

Die voorwaardelike opskorting van vonnisse soos beoog deur artikel 297( 1 )(b) van die 

Stnrlproseswet, is doehreffend hoofsaaklik omdat dit die onderhoudsoortreder uit die gevangenis 

hou en terselfdertyd veronderstel is omhom aan te spoor om sy onderhoudsverpligting na te kom 

Dit spreek vanself dat die onderhoudsoortreder nie sy onderhoudsverpligting kan nakom nie 

indien hy gevangenisstraf uitdien. 

Van belang is die feit dat korrektiewe toesig as vorm van straf waarvoor in artikel 276(1 )(h) van 

die Strafj:>roseswet voorsiening gemaak word, ook as voorwaarde van 'n opgeskorte vonnis 

gevoeg mag word kragtens artikel 297(1)(a)(ccA) van die Strafj:>roseswet. 



18 

2.3.4. Gemeenskapsdiens 

Artikel 297( 1 )(a)( cc) van die StrafjJroseswet maak voorsiening daarvoor dat gemeenskapsdiens 

opgele kan word as opskortingsvoorwaarde van 'n vonnis wat die hof ople. Kriegler wys daarop 

dat gemeenskapsdiens nie dikwels opgele word nie en praktiese probleme met die 

tenuitvoerleging ondervind word, hoofsaaklik omdat 'n vaste struktuur daarvoor nie deur die 

owerhede geskep is nie. Kriegler is van mening dat gemeenskapsdiens as individuele voorwaarde 

in die toekoms waarskynlik tot 'n groot mate sal verdwyn vanwee die bestaan van korrektiewe 

toesig as strafVorm wat gemeenskapsdiens insluit. 42 

Gemeenskapsdiens is myns insiens onvanpas as straf vir versuim om onderhoud te betaal omdat 

die verrigting van sodanige <liens gerig is daarop om die gemeenskap in die bree te bevoordeel, 

en omdat die oortreder geen vergoeding vir sy dienste ontvang nie. Die oogmerk by 

vonnisoplegging in die geval van die onderhoudsoortreder is primer gerig daarop om diegene wat 

van sy onderhoudsbydraes afhanklik is te bevoordeel. 

2.3.5. Rente 

Artikel 11(2)(a) van die Wet lui as volg: 

" 'n Hof met siviele regsbevoedheid kan, benewens of in plaas van enige stra,£ op aansoek van die 

staatsaanklaer 'n bevel toestaan dat enige bedrag wat die veroordeelde persoon versuim het om 

ooreenkomstig eersgenoemde bevel te betaal, tesame met enige rente daarop, op horn verhaal 

word, en daama het die aldus toegestane bevel die uitwerking van 'n siviele vonnis van daardie 

hof en word dit, behoudens paragraaf (b ), op die voorgeskrewe wyse ten uitvoer gele". 

Daar behoort geen rede te wees waarom rente nie outomaties teen die voorgeskrewe rentekoers 

betaalbaar behoort te wees op agterstallige onderhoud nie ongeag die rede waarom dit agterstallig 

is.43 Huidig kan rente slegs op agterstallige onderhoud ingevolgde artikel 11(2)(a) van die Wet 

42 Sien voetnoot 38 op 737. 

43 H.N. Pretorius Burgerlike Prosesreg in die Landdroshowe (Vol 1) IE uitgawe (1986) Butterworth op 343 
wys daarop dat wanneer vonnis gegee word teen 'n persoon in 'n siviele saak, kry die skuldeiser rente indien die 
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verkry word as die onderhoudspligtige skuldig bevind is aan 'n oortreding van artikel 11( 1) van 

die Wet en die staatsaanklaer dit versoek. Soos sal blyk uit latere statistiek, word daar in die 

praktyk feitlik nooit gelas dat rente op agterstallige onderhoud betaal word nie. 

2.3.6. Lasbriewe vir Eksekusie 

Die Wet maak voorsiening daarvoor dat 'n lasbrief vir eksekusie uitgereik kan word indien die 

onderhoudsoortreder skuldig bevind word aan 'n oortreding van artikel 11(1) van die Wet. 

Artikel 11(2)(b ), ( c) en ( d) van die Wet lui as volg: 

"(b) 'n Hof wat 'n bevel teen 'n veroordeelde persoon kragtens paragraaf (a) (hier word bedoel 

artikel 11 (2) (a)) toestaan, kan op summiere wyse ondersoek instel na die omstandighede 

in paragraaf ( c) genoem, en na goeddunke magtiging verleen vir die uitreiking van 'n 

lasbrief vir eksekusie teen die roerende of onroerende goed van die veroordeelde persoon 

ter voldoening aan bedoelde bevel. 

( c) By 'n ondersoek in paragraaf (b) bedoe~ neem die hof in aanmerking-

(i) die bestaande en verwagte middele van die veroordeelde persoon; 

(ii) die finansiele behoeftes en verpligtinge ten opsigte van die persoon wat deur die 

veroordeelde persoon onderhou word; 

(iii) die gedrag van die veroordeelde persoon vir sover dit op sy versuim om 

ooreenkomstig die onderhoudsbevel te betaal, betrekking het; en 

(iv) die antler omstandighede wat na sy oordeel in aanmerking geneem behoort te 

word. 

( d) Ondanks andersluidende wetsbepalings is enige pensioen, jaargeld, gratifikasie of toelae 

gegrond op barmhartigheidsoorwegings of antler dergelike voordeel vatbaar vir 

beslaglegging of eksekusie ingevolge 'n bevel wat kragtens paragraaf (a) toegestaan is." 

verweerder in mora verkeer waar die partye nie vooraf ooreengekom bet dat rente betaalbaar sal wees nie. In Baliol 
Investment Co. (Pty.) LTD. v Jacobs 1946 SA 269 TPD se die hof op 269 die volgende oor rente: "It is a general 
principle of the Roman-Dutch law that interest is not payable unless it, has been agreed upon or there is default or 
mora on the part of the defendant. .. ". 
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Die uitreiking van lasbriewe vir eksekusie teen die roerende en onroerende goed van die 

onderhoudsoortreder is 'n uiters doeltreffende wyse om effektiewe afdwinging van 

onderhoudsbevele te bewerkstellig. Uit die aard van die saak kan dit slegs aangewend word waar 

die onderhoudspligtige oor voldoende eiendom beskik, soos blyk uit Duncan v Duncan 44 waar 

die onderhoudsgeregtigde in navolging van haar eis om agterstallige onderhoud van Rl 600, 00, 

'n beslagleggingsbevel verkry het45 ten op sigte van die onderhoudspligtige se huis. Soos uit die 

uitspraak blyk, het die onderhoudsgeregtigde gesukkel om die agterstallige onderhoud uit die 

onderhoudspligtigte te kry, maar daaraan het 'n spoedige einde gekom met die verkryging van 

genoemde beslagleggingsbevel! 46 

Kragtens artikels 11 (2) (b) en 11(2) (d) van die Wet kan sodanige bevele ook in die landdroshof 

verkry word. Die enigste beperking is egter dat die onderhoudshof slegs sodanige bevele kan 

gelas indien die oortreder skuldig bevind is aan 'n oortreding van artikel 11( 1) van die Wet. 

Dit mag gebeur dat 'n onderhoudsoortreder onskuldig bevind word aan 'n oortreding van artikel 

11( 1) van die Wet ten spyte van die feit dat dit vasstaan dat hy die onderhoudsbevel verontagsaam 

het en dat hy wel oor die middele beskik het om aan die bevel te kon voldoen. Hy mag 

byvoorbeeld die afWesigheid van wederregtelikheidsbewussyn as 'n verweer opper wat die Staat 

moontlik nie kan weerle nie. Alhoewel die onderhoudsversuimer in genoemde voorbeeld oor 

genoegsame bates mag beskik ten aansien waarvan 'n lasbriefvir eksekusie uitgereik kan word 

om die agterstallige onderhoud te vereffen, kan die onderhoudshof nie sodanige bevele in terme 

van artikels 11 (2)(b) en 11(2)(d) van die Wet verleen nie. 

44 1984 (2) SA 310 (K). 

45 Sien reel 45 (1) van die Wet op die Hooggeregshof, 59 van 1959, - die prosedure kan aangewend word 
as afdwingingsmeganisme waar die Hooggeregshof 'n onderhoudsbevel gemaak het; Strime v Strime 1983 ( 4) SA 
850 (K) en Du Preez v Du Preez 1977 (2) SA 400 (K) waar genoemde reel aangewend is; reel 45(1) van die Wet 
op die Hooggeregshof, 59 van 1959, kom in bree trekke daarop neer dat die party in wie se guns die hofvonnis gegee 
het, by die gri:ffierskantoor een of meer lasbriewe vir tenuitvoerlegging daarvan kan uitneem. 

46Artikel 11 (2) (b)van die Wetverleen aan die hof'n diskresie om 'n lasbriefvir eksekusie teen die roerende 
of onroerende goed van die veroordeelde persson te magtig. In teenstelling hiermee bepaal reel 45 ( 1) van die Wet op 
die Hooggeregshof dat geen uitwinningslasbrief teen onroerende goed uitgereik word nie tensy daar eers ten opsigte 
van 'n lasbrief teen sy roerende goed gerelateer is dat die persoon nie genoeg roerende goed het om daaraan te voldoen 
me. 
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Die onderhoudsgeregtigde kan weliswaar aansoek do en in die siviele hof by wyse van 'n ex parte 

aansoek vir 'n beslagleggingsbevel om die agterstallige onderhoud te verhaal47
• Dit plaas egter 

'n bykomstige en onnodige las op die onderhoudsgeregtigde wat dikwels nie oor die kennis beskik 

om in persona so 'n aansoek te bring nie en ook nie oor die finansies om 'n prokureur opdrag te 

gee om sodanige aansoek te bring nie. 

Die Wet behoort voorsiemng te maak daaivoor dat 'n onderhoudsgeregtigde 'n 

beslagleggingsbevel kan verkry slegs by bewys dat die onderhoudpligtige agterstallig is met sy 

onderhoudsverpligtinge. Die blote gedagte dat op die onderhoudsversuimer se bates beslag gele 

kan word, was al vir menige oortreder so 'n sterk afskrikmiddel dat onderhoudsbevele nie meer 

verontagsaam word nie. Die volgende is slegs 'n paar voorbeelde wat hulself in die praktyk 

voorgedoen het: 

i. In S v Els48 is 'n onderhoudsbevel op 1/3/93 gemaak waarin die beskuldigde gelas is om 

R200, 00 per maand onderhoud vir sy kind te betaal. Die bevel is verontagsaam tot en met 

7 /10/94 toe hy skuldig bevind is aan 'n oortreding artikel 11( 1) van die Wet. Sy houding 

was onverbiddelik. Ongeag die vonnis wat die hof sou ople, sou hy nie die 

onderhoudsbevelnakomnie. 'n Lasbriefvir eksekusie is gemagtig ten opsigte van sy huis 

wat die hof opgeskort het vir ongeveer twee weke, hangende die inbetaling van die volle 

bedrag van die agterstallige onderhoud. Nodeloos om te se, is die agterstallige 

onderhoud ten volle vereffen en volgens navrae op 12/10/95 het hy die bedrag van 

R2 200,00 vooruitbetaal! 

47 Artikel 72 (1) van die WetofLanddrosbowe, 32van1944 bepaal: "Die bofkan na ex parte- aansoek deur 
die vonnisskuldeiser ... , die inbeslagneming beveel van 'n skuld wat dan of in die toekoms aan 'n vonnisskuldenaar 
verskuldig is ofhom toekom, deur of van 'n ander persoon (behalwe die Staat) wat in die distrik woon, besigheid dryf 
of in diens is, tot 'n bedrag wat voldoende is om die vonnis en die koste van die verrigtinge tot inbeslagneming te dek, 
hetsy die vonnis in daardie hof of in 'n ander landdroshof verkry is, en kan 'n bevel (hieronder 'n skuldbeslagbevel 
genoem) teen so iemand (hieronder die beslagskuldenaar genoem) uitreik om aan die vonnisskuleiser of sy prokureur 
by die adres van die vonnisskuldeiser of sy prokureur soveel van die skuld te betaal as wat genoegsaam is om die 
vonnis en koste te dek, en kan so 'n skudlbeslagbevel op dieselfde wyse ten uitvoer ~ Iaat le asof dit 'n vonnis van die 
hofis." 

48 
(ongerapportee~) JohannesburgLanddroshof saaknommer 38/1358/94. 
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n. In S v Claasen49 het die Hooggeregshof 'n onderhoudsbevel uitgereik op 11/7 /93 

ingevolge waarvan vermelde persoon gelas is om R1500,00 per maand onderhoud te 

betaal. Daar is nooit enige bedrag onderhoud betaal ingevolge genoemde bevel nie. Op 

18/11/94 is Claasen skuldig bevind aan 'n oortreding van artikel 11( 1) van die Wet. Met 

die waarskuwing dat die hof 'n bevel kan magtig om op sy huis te laat beslag le, is die 

saak uitgestel op sy versoek, om horn die geleentheid te hied om die agterstallige 

onderhoud te betaal wat later ten voile betaal is. 

m In S v Ngubane50 is die opgelegde onderhoudsbevel nooit nagekom nie. Met 

skuldigbevinding is die beskuldigde se aandag daarop gevestig dat die hoften opsigte van 

sy bates ('n aantal beeste) 'n lasbrief vir eksekusie kon magtig. In die geval is ook aansoek 

gedoen om 'n uitstel sodat Ngubane by sy werkgewer ('n bank) kon aansoek doen om 'n 

lening om die agterstallige onderhoud te vere:ffen. Later is 'n aansienlike bedrag op die 

agterstallige onderhoud inbetaal en aangesien hy op 31/12/95 a:ftree, het die hof 'n 

beslagleggingsbevel ingevolge artikel 11(2)(d) van die Wet gelas ten opsigte van sy 

pensioen om die uitstaande agterstallige onderhoud te vere:ffen. 

2.3.7. Kredietburo's 

Artikel 11 ( 6) van die Wet lui as volg: 

''Indien 'n persoon aan 'n misdryf ingevolge subartikel ( 1) skuldig bevind is, kan die 

onderhoudsbeampte, ondanks andersluidende wetsbepalings, die persoonlike besonderhede van 

daardie persoon verstrek aan 'n ondememing wat die verlening van krediet as sy doelstelling het 

of by die bepaling van kredietwaardigheid van persone betrokke is." 

Die verstrekking van die besonderhede van die onderhoudspligtige aan kredietburo's is spesi:fiek 

daarop gerig om sy versuim om onderhoudsbetalings te maak onder instansies wat krediet 

49 ( ongerapporteer) Johannesburg Landdroshof saaknommer 38/1140/94. 

50 ( ongerapporteer) Johannesburg Landdroshof saaknommer 6/793/94. 
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verleen se aandag te bring sodat geen verdere krediet aan sodanige persoon verleen sal word nie. 

Vir vele persone is die verlening van krediet 'n absolute noodsaaklikheid waarsonder hulle moeilik 

oor die weg kan kom Baie persone word afgeskrik deur die gedagte dat hul besonderhede aan 

kredietburo's verskaf sal word indien hulle nie hul verpligtinge nakom nie, sodat hierdie bepaling 

ook dien as afskrikmiddel aan voomemende wanbetalers. Weereens is dit ongelukkig dat die 

wetgewer hierdie meganisme reserveer slegs vir persone wat skuldig bevind is aan 'n oortreding 

van artikel 11(1) en dit nie beskikbaar maak in alle gevalle waar persone nie onderhoudsbevele 

nakomnie, wat ookal die rede. Dit is immers die gebruik waar vonnis gegee word teen 'n persoon 

in siviele gedinge. 

2.3.8. Besoldigingsbeslagbevele 

Artikel 12 van die Wet lui as volg: 

"(1) 'n Hof wat 'n persoon weens 'n misdryfkragtens subartikel (1) van artikel 11 skuldig 

bevind het, kan, hetsy 'n straf opgele word of 'n bevel kragtens daardie subartikel 

toegestaan word al dan nie, 'n bevel uitvaardig wat enige werkgewer van daardie persoon 

magtig om namens daardie persoon enige betalings te doen wat kragtens die betrokke 

onderhoudsbevel gedoen moet word, uit die salaris, loon of enige antler vorm van 

vergoeding of toelae van daardie persoon, en daama kan die onderhoudsbeampte van die 

hof wat bedoelde onderhoudsbevel uitgevaardig het van tyd tot tyd op die voorgeskrewe 

wyse 'n kennisgewing aan enige sodanige werkgewer laat bestel waarvolgens hy op die 

tye en op die wyse wat in die kennisgewing vermeld word enige sodanige betalings aldus 

moet doen. 

(2) 'n Kennisgewing kragtens hierdie artikel geniet voorrang bo enige hofbevel wat 

vereis dat betalings uit voormelde salaris, loon, vergoeding of toelae gedoen mo et 

word. 
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(3) Iemand wat in gebreke bly om aan so 'n kennisgewing gevolg te gee, is aan 'n 

misdryf skuldig en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete van hoogstens 

R2 000 of met gevangenisstrafvir 'n tydperk van hoogstens ses maande." 

Besoldigingsbeslagbevele as metode om effektiewe afdwinging van onderhoudsbevele te 

bewerkstellig, blyk effektief in die praktyk te werk, mits die onderhoudpligtige nie sy werk as 

gevolg daarvan verloor en die werkgewer nie weier om die bevel na te kom nie51
. Artikel 12(3) 

van die Wet laat egter die werkgewer met geen antler keuse as om die bevel wel na te kom nie. 

Versuim die werkgewer, pleeg hy 'n mis<J.ryt: waarvoor die vonnisse waama in artikel 12(3) van 

die Wet verwys word, opgele kan word. Dit is egter twyfelagtig of'n werkgewer in die lig van 

die Wet op Arbeidsverhoudinge 28 van 1956, soos gewysig, 'n werknemer op grond hiervan 

wettiglik mag ontslaan. 

Dit is teleurstellend dat die wetgewer besoldigingsbeslagbevele ingevolge artikel 12( 1) van die 

Wet beperk tot daardie gevalle waar die onderhoudspligtige skuldig bevind is aan 'n oortreding 

van artikel 11 ( 1) van die Wet en nie ook voorsiening maak vir sodanige bevele by die toestaan 

van 'n onderhoudsbevel kragtens artikel 5(4)(a)(i) van die Wet nie. Dit gebeur feitlik op 'n 

daaglikse basis in die praktyk wanneer die howe onderhoudsbevele toestaan, dat die partye die 

hofversoek om 'n besoldigingsbeslagbevel te maak. Die enigste oplossing is om die partye in te 

lig dat hulle inter partes kan reelings tref dat die onderhoud van die onderhoudspligtige se salaris 

afgetrek word of dat laasgenoemde reelings kan trefby wyse van 'n debietorder by 'n bank om die 

onderhoud te laat debiteer teen sy bankrekening. Weier die onderhoudspligtige om sodanige 

reelings te tre±: is die onderhoudsgeregtigde se hande afgekap omrede daar geen regsremedie 

beskikbaar is om eersgenoemde daartoe te veiplig nie en kan slegs gehoop word dat die bevel 

nagekom sal word. Om andersins 'n besoldigingsbeslagbevel te verkry, sal die 

onderhoudsgeregtigde of moet wag totdat die onderhoudsbetalings agterstallig raak voordat 

aansoek gedoen kan word om 'n bevelkragtens artikel 72 (1) van die Wet op Landdroshowe 32 

van 194452 (weereens word 'n onnodige las op die skouers van die onderhoudsgeregtigde geplaas) 

51 Clark voetnoot 1 op 284; Burman & Berger voetnoot 28. 

52 Sien voetnoot 47. 
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Of die onderhoudspligtige skuldig bevind word aan 'n oortreding van artikel 11(1) van die Wet en 

hoop dat die hof 'n bevel ingevolge genoemde artikel 12( 1) sal toestaan. 

Daar word beweer dat besoldigingsbeslagbevele net effektief is solank as wat die 

onderhoudpligtige nie van werk verander nie, omdat artikel 12 van die Wet nie voorsiening maak 

dat so 'n bevel outomaties die onderhoudspligtige volg van een werksplek na 'n antler nie. 53 Dit 

is twyfelagtig of 'n persoon in die huidige klimaat van werkloosheid van werk sal verander net 

om so 'n bevel te verontagsaam Waar 'n persoon wel van werk verander om so bevel van nul 

en gener waarde te maak, is dit ook te betreur dat die wetgewer nie 'n meganisme daargestel het 

in die Wet om die hof in staat te stel om sodanige bevel te wysig deur so 'n bevel op 'n 

daaropvolgende werkgewer van toepassing te maak nie, veral gesien in die lig van die verpligting 

wat die onderhoudspligtige opgele word in artikel 14(1)(a) & (b) van die Wet. In gevalle waar 

die onderhouspligtige self geemplojeer is en die hof gevolglik nie 'n bevel ingevolge artikel 12( 1) 

kan gelas nie, behoort voorsiening gemaak te word vir 'n soortgelyke meganisme byvoorbeeld om 

die onderhoudspligtige te verplig om reelings te trefby 'n finansiele instelling vir die gereelde 

debitering van die onderhoud uit sy bankrekening. 

2.3.9. Kennisgewing van adresverandering 

Die Wet maak dit verpligtend vir 'n onderhoudspligtige om kennis te gee van adresverandering. 

Artikel 14 van die Wet lui as volg: 

"( 1) Indien 'n persoon teen wie 'n onderhoudsbevel uitgevaardig is, van woon- of werkplek 

verander tydens die geldigheid van die bevel, moet hy onverwyld skriftelik daarvan kennis gee

( a) indien betaling kragtens die bevel aan 'n persoon, beampte, organisasie ofinrigting moet 

geskied, aan daardie persoon, beampte, organisasie of inrigting; of 

(b) indien betaling kragtens die bevel in 'n rekening by 'n finansiele instelling moet geskied, 

aan die onderhoudsbeampte van die hofwat die bevel uitgevaardig het, 

en moet hy volledig en duidelik aandui waar sy nuwe woon- of werkplek gelee is. 

53 L. Van Zyl" Spousal Support: An Update" 1992 (55) THRHR 297 op 299. 
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( 2) Iemand wat in gebreke bly om die bepalings van subartikel ( 1) na te kom, is aan 'n misdryf 

skuldig en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete van hoogstens R2 000 of met 

gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens ses maande." 

2.3.10. Foto's 

Artikel 5(5)(a) van die Wet lui as volg: 

"'n Onderhoudshofwat 'n bevel kragtens subartikel (4)(a)(i) of (b)(i) uitgevaardig het, kan op 

versoek van die onderhoudsbeampte-

( a) gelas dat twee foto's geneem word van die persoon teen wie so 'n bevel uitgevaardig is, 

en bedoelde foto's word vernietig indien so 'n bevel deur 'n hoer hoftersyde gestel word 

ofindien so 'n bevel opgehefword; ... ". 

Die waarde van die neem van foto's van persone teen wie onderhoudsbevele gemaak is, spreek 

vanself Word die onderhoudsbevel verontagsaam, beskik die owerhede oor 'n foto van die 

betrokke persoon en vergemaklik dit die opsporing van so 'n persoon waar hy net "verdwyn" 

soos wat dikwels in die praktyk gebeur. Ten spyte van die bepaling en die ooglopende voordele 

daaraan verbonde, versoek onderhoudsbeamptes nooit die onderhoudshowe ( altans nie in 

Johannesburg nie) om te gelas dat foto's geneem word van die onderhoudspligtiges nie. Daar 

bestaan ook tans geen infrastruktuur (nie in Johannesburg nie) om aan die bepaling uitvoering 

te gee nie. 

3. STATISTIEK 

Tabel 1 weerspieel die aantal skuldigbevindings weens oortredings van artikel 11(1) van die Wet 

en die vonnisse wat daarvoor opgele is by die Johannesburgse Landdroshof In elke saak was 

agterstallige onderhoud betrokke en dit was sonder uitsondering onderhoud vir kinders. 

3. 1 Bespreking 

In elkeen van bogenoemde gevalle het die hof bevind dat die oortreders wel oor die middele 

beskik het om die onderhoudsbevele te kon nakom, maar wederregtelik versuim het om dit na te 
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kom Dit is ook betekenisvol om daarop te let dat in al hierdie sake die howe ook bevind het dat 

die oortreders na skuldigbevinding eweneens oor die middele beskik om voort te gaan om die 

opgelegde onderhoudsbevele na te kan kom 

Uit tabel 1 blyk dit dat: 

1. Die "tradisionele" vonnisse wat deur die howe opgele is, is termyne van gevangenisstraf 

wat opgeskort en gekoppel word met bevele vir terugbetaling van agterstallige onderhoud. 

n. Ten spyte daaivan dat artikel 11(2)(a) die hof magtig om te gelas dat rente op agterstallige 

onderhoud betaal word, dit slegs op twee geleenthede gelas is in die 2 248 gevalle 

betrokke! 

iii. In bykans 98 persent van hierdie gevalle is geen skri:ftelike bewys van die oortreders se 

inkomste aan die hof voorgele en deur of die hof of onderhoudsbeampte versoek nie en 

is die oortreders se woord sonder enige bevraagtekening in hierdie verband aanvaar. 

Die howe het, feitlik: sonder uitsondering, op grond hiervan mero motu bedrae vasgestel 

wat die oortreders beveel is, om terug te betaal op die agterstallige onderhoud as deel van 

die voorwaardes van opgeskorte vonnisse. Waar die howe nie mero motu (tabel 3) 

hierdie bedrae vasgestel het nie, is die oortreders se aanbod om sekere bedrae per maand 

op die agterstallige onderhoud te betaal (tabel 2), aanvaar sonder enige navrae deur die 

hof en die onderhoudsbeampte of die aanbod nie moontlik verhoog kan word nie. Soos 

die syfers in tabel 2 aandui, blyk dit dat die bedrae wat die oortreders aangebied het om 

op die agterstallige onderhoud te betaal (wat die hof aanvaar het) besonder laag is. 
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Tabel 1: Skuldigbevindings weens oortredings van artikel 11(1) van die Wet (no 23 van 1963) in 

die Johannesburgse Landdroshof 

Aantal oortreders skuldig bevind aan oortreding 
593 804 561 290 

Art. 11(1) 

Aantal oortreders boetes opgele 
0 0 0 0 

Art.11(1) 

Aantal oortreders onopgeskorte gevangenisstraf 

opgele 1 l* 5** 23 

Art.11(1) 

Aantal opgeskorte vonnisse opgele met bevele 
560 793 564 247 

vir terugbetaling van agterstallige onderhoud 

Aantal lasbriewe vir eksekusie gelas ter 

voldoening aan onderhoudsbevel 0 0 2 2 

Art. l 1(2)(b) 

Aantal beslagleggings of eksekusie bevele 

gelas 0 0 0 1 

Art. 11(2)(d)) 

Aantal gevalle waar gelas is dat rente betaal 

word op agterstallige onderhoud 0 0 1 1 

Art 11(2)(a) 

Aantal gevalle waar veroordeeldes se 

besonderhede aan kredietburo's versterk is 0 0 3 1 

Art 11(6) 

Aantal loonbeslagleggingsbevele gelas 
6 3 31*** 42**** 

Art 12(1) 

* Periodieke gevangenisstraf 

** waarvan 1 periodieke gevangenisstraf is 

***waarvan 26 deur die skryfster gelas 

**** waarvan 28 deur die skryfster gelas 
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Die sake waama in tabelle 2 & 3 verwys word, is maar enkele van honderde soortgelyke gevalle 

wat die skryfster in haar ondersoek teegekom het. 

TABEL 2: Bedrag aangebied deur die beskuldigde en deur die hof gelas om te betaal. 

6/1203/94 

6/943/94 

6/4019/94 

6/1329/94 

6/1367/94 

6/815/92 

6/814/92 

6/717/92 

6/598/92 

38/740/93 

••••Bii•••••••••••••••••• ••• illl••••l~ll••lil•m~··~l-11~••1••••••••••••••••••••• 
····~1~~-11 ••• ····~···1~••1111~1~••111•~~··1~11 .•••••••.•.................................................................... 
Rl 150.00 Rl0.00 per maand 

Rl 600.00 Rl0.00 per maand 

R3 380.00 R40.00 per maand 

R4 400.00 R20.00 per maand 

R7 320.00 R20.00 per maand 

R5 110.00 R20.00 per maand 

R6 080.00 Rl0.00 per maand 

Rl 900.00 Rl0.00 per maand 

R2 800 Rl0.00 per maand 

R19 520 R50.00 per maand 

9,5 jaar 

13,3 jaar 

7 jaar 

18,3 jaar 

30,5 jaar 

21 jaar 

50,6 jaar 

15,8 jaar 

23,3 jaar 

32,5 jaar 

iv. Geen ondersoeke is in die genoemde 98 persent van die gevalle (waama verwys is in 

par. 3 .1. iii) ingestel om vas te stel of die oortreder oor enige bates, roerend hetsy 

onroerend beskik ten aansien waarvan beslagleggingsbevele gelas kon word in terme van 

artikel 11 (2)(b) ter delging, ten voile of gedeeltelik, van die agterstallige onderhoud nie. 

Ook is in geen van hierdie gevaile die sake uitgestel om die beskuldigde die geleentheid 

te bied om die agterstallige onderhoud ten voile of gedeeltelik te delg by wyse van 

byvoorbeeld die aangaan van lenings, verkoop van bates, oorbetaling van jaarlikse 

bonusse, ensvoorts nie. 
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TABEL 3: Bedrae mero motu deur hofbepaal. 

6/1349/93 RI 500.00 Rl0.00 per maand 12,5 jaar 

6/165/93 R14 880.00 Rl00.00 per maand 12,4 jaar 

6/953/93 R2 700.00 Rl0.00 per maand (alhoewel beskuldigde R50.00 per 22,5 jaar 

maand aanbied) 

6/423/93 R2 400.00 R20.00 per maand (alhoewel beskuldigde R50.00 per 10 jaar 

maand aanbied) 

61555193 R9 500.00 R50.00 per maand (alhoewel beskuldigde geen 15,8jaar 

inkomste openbaar aan die hof en geen vrae hieroor 

gestel is nie) 

6/1534/93 RI 440.00 Rl0.00 per maand 12jaar 

6/540/94 R6 000.00 Rl0.00 per maand (geen inkomste geopenbaar aan die 50 jaar 

hofnie) 

38/1247/94 R6 875.00 R5.00 per maand 114.5 jaar 

38/298/94 R9 600.00 RI0.00 per maand 80 jaar 

6/1262/94 Rll 100.00 R50.00 per maand (alhoewel beskuldigde Rl00.00 per 18,5 jaar 

maand aangebied het) 

v. Met die uitsondering van die gevalle waar besoldigingsbeslagbevele gelas is ( artikel 

12( 1) ), is eweneens in bykans al die antler oorblywende gevalle geen ondersoek ingestel 

deur die howe na die moontlikheid om sodanige bevele te maak nie en ook is daar geen 

ondersoek ingestel na die maak van 'n moontlike bevel in terme van artikel ( 11(2 )( d)) nie. 

In twee gevalle het die beskuldigdes selfversoek dat die hofbevele maak in terme van 

artikel 12( 1 ), maar is dit nie deur die hof gelas nie. 54 

vi. In al die gevalle waar direkte of periodieke gevangenisstraf opgele is, is dit betekenisvol 

dat beskuldigdes nie regsverteenwoordiging geniet het nie en die tydperke van 

54 Johannesburg Landdroshof saaknommers 6/51/94 & 6/235/94. 
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gevangenisstraf afgehang het van die tydperk wat die betrokke landdros die substantiewe 

rang van landdros beklee. Dit wil se, termyne van opgelegde gevangenisstrafhet nie die 

tydperk van of 3 maande of 6 maande gevangenisstraf oorskry nie, sodat die vonnisse nie 

onderhewig was aan outomatiese hersiening deur die Hooggereghof nie. 55 

vu. In die gevalle waar gelas is dat die oortreder se besonderhede aan kredietburo's verstrek 

word (artikel 11(6)), was dit in opdrag van die skryfster, wat persoonlik reelings getref 

het met die nodige instansies om die inligting te kom afhaal. Daar bestaan ook geen 

infrastruktuur (altans nie in Johannesburg nie) om uitvoering te gee aan die bepaling van 

hierdie betrokke artikel nie. 

4. AFDWINGING VAN ONDERHOUDSBEVELE IN ANDER REGSTELSELS 

Die verwysing na afdwinging van onderhoudsbevele in antler regstelsels is slegs 'n bondige oorsig 

van hoe die lande wat bespreek word, poog onderhoudsbevele effektief af te dwing. Vir die doel 

is slegs sekondere bronne geraadpleeg. 

4.1 Frankryk 

Van Zyl wys daarop dat 'n streng beleid van afdwinging van onderhoudsbevele sedert 1973 in 

Frankryk gevolg is en dat die Franse se houding is dat onverbiddelike vervolging van 

onderhoudskuldenare die beste metode is om die probleme wat met afdwinging ervaar word aan 

te spreek. 56 

Hall en Martin, wat ondersoek ingestel het na die verskillende wyses waarop onderhoudsbevele 

in Frankryk afgedwing word, wys daarop dat in teorie alle beslagleggingsremedies wat aangewend 

kan word om siviele vonnisse af te dwing, ook beskikbaar is om onderhoudsbevele af te dwing. 

55 voetnoot 33. 

56 Van Zyl voetnoot 1 op 152 en 155. 
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Volgens hulle wil dit voorkom ofbeslaglegging op die roerende bates van die onderhoudspligtige 

selde aangewend word omdat dit 'n duur en ingewikkelde prosdure is. 57 Die skrywers wys verder 

daarop dat die remedies wat in die praktyk aangewend word om onderhoud te verhaal 

beslagleggings op inkomste en direkte betaling is. Beslagleggings op verdienste word egter 

besk:ou as 'n te omslagtige meganisme om betaling van agterstallige onderhoud te bewerkstellig. 58 

Van Zyl wys daarop dat beslagleggings op verdienste in elk geval van hul effektiwiteit ontneem 

word wanneer die onderhoudspligtige van werk verander. 59 Om hierdie probleme te oorbrug is 

'n nuwe prosedure volgens Hall & Martin in die lewe geroep waardeur onderhoud verhaal kan 

word by wyse van 'n direkte betaling deur 'n derde party aan die onderhoudsgeregtigde. Volgens 

Hall en Martin blyk die doel van hierdie prosedure daarop gerig te wees om die 

onderhoudskuldeiser wat in besit is van 'n onderhoudsbevel in staat te stel om direkte betaling te 

ontvang van 'n derde party wat 'n gelikwideerde bedrag geld aan die onderhoudspligtige 

verskuldig is byvoorbeeld die werkgewer, banke en antler persone wat fondse hou namens die 

onderhoudskuldenaar. Hall en Martin wys daarop dat hierdie prosedure aangewend mag word 

sodra 'n onderhoudsbetaling onbetaald is wat in die praktyk deur die "huissier" namens die 

onderhoudskuldeiser uitgevoer word. 60 

Hall en Martin wys daarop dat daar sedert 1 Januarie 1976 voorsiening gemaak is vir open.bare 

verhaling as 'n aanvullende metode om onderhoudsbevele af te dwing in gevolge waarvan aansoek 

gedoen kan word by die Tesourie wie se agente ingespan word om die agterstallige onderhoud 

in te vorder tesame met 'n tien persent heffing wat die staat hou. 61 Hall en Martin wys verder 

daarop dat versk:eie kriminele klagtes ook ingebring kan word teen 'n onderhoudsversuimer soos 

abandonering van die huis en familie en versuim om kennis te gee van adresverandering waarvoor 

strawwe van drie tot twaalf maande gevangenisstraf en 'n boete en gevangenisstraf van nie meer 

57 J.G. Hall & D.F.Martin "The Collection and Enforcement of Maintenance - The French Model" 1985 ( 4) 
Civil Justice Quarterly 65 op 71. 

58 voetnoot 57. 

59 Van Zyl voetnoot 1 op 153. 

60 voetnoot 5 7 op 71-72. 

61 voetnoot 57 op 74. 
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as ses maande nie, onderskeidelik, opgele mag word. 62 Hall en Martin wys daarop dat indien die 

onderhoudspligtige aan eersgenoemde oortreding skuldig bevind word, sy motorbestuurders-, 

vis- ofjagterslisensie opgeskort mag word. 63 

V olgens Hall en Martin het die Franse wetgewer staatsdiensinstellings onthef van hul plig tot 

geheimhouding en dat hulle dus genader mag word om inligting te verskaf wat relevant mag wees 

in onderhoudsaangeleenthede.64 Hall en Martin wys ten slotte daarop dat eksperimentele buro's 

ingestel is in drie Franse dorpe om onderhoudskuldeisers in te Jig van die remedies tot hul 

beskikking en om hulle te help om onderhoud in te vorder. 65 

4. 2 Nieu Seeland 

Atkin wys daarop dat die "Liable Parent Scheme" in 1981 Nieu Seeland ingestel is, in terme 

waan'an 'n verpligting op die ouer gele word, wat aanspreeklik is om 'n afhanklike kind te 

onderhou, om byte dra tot die koste van die voordeel. 66 Atkin wys voorts daarop dat indien die 

''liable parent" versuim om die vereiste bydrae te maak, die welsynsowerhede kan poog om dit 

as 'n skuld te verhaal en dat die bedrag wat verskuldig is deur die "liable parent"ook afgetrek kan 

word van enige voordele soos werkloosheidsvoordele waarop hy/ sy geregtig is. 67 Volgens Atkin 

mag daar ook op 'n ouer se salaris ofloon beslaggele word sodat outomatiese aftrekkings gemaak 

word om die verskuldigde bydraes te dek en dat sulke "aftrekkings kennisgewings" deur die 

"Social Security Commision" selfuitgereik word as die betrokke ouer daartoe toestem often 

minste 14 dae met die betalings agterstallig is. Die werkgewer van so 'n ouer pleeg volgens Atkin 

'n oortreding as die bedrag nie afgetrek en aan die "Social Security Commision" betaal word nie. 68 

62 voetnoot 57 op 68-69. 

63 voetnoot 57 op 71. 

64 voetnoot 57 op 75. 

65 voetnoot 57 op 77. 

66 Atkin voetnoot 1 op 371-372. 

67 Atkin voetnoot 1 op 372. 

68 Atkin voetnoot 1 op 372. 
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4. 3 Australie 

Clark wys daarop dat in Australie kinderonderhoud outomaties ingevorder word van die lone en 

salarisse van nie-toesighoudende ouers en aan die staatsowerhede oorhandig wat dit versprei na 

die toesighoudende ouers deur die ''Departement of Social Security". 69 

4. 4 Die Verenigde Koninkryk 

Hayes voer aan dat in die Verenigde Koninkryk 'n voorstel gemaak is dat 'n kinderonder

houdagentskap ingestel word om vaders op te spoor wat nie hul onderhoudsverpligtinge nakom 

nie. So 'n agentskap sal dan beklee word met die nodige magte om die metode voor te skryf 

waardeur onderhoudsbetalings gemaak moet word en om beslaglegging op inkomste te beveel 

sonder om eers getuienis af te wag van agterstallige onderhoud ofversuim. 70 

4. 5 Die Verenigde State van Amerika 

Amerikaanse studies het aangetoon dat effektiewe strafbepalings die nakoming van 

onderhoudsbevele verbeter het. 71 Grant-Marshall noem dat in die staat Massachusetts 'n 

rekenaar daagliks die name neem van 85 000 persone wat agterstallig is met hulle 

onderhoudsbetalings en dit koppel met die relevante inligting waaroor die staat se 

inkomstebelastingdepartement beskik, byvoorbeeld salarisinligting, staatsvoordele en 

bankrekenings. Wanneer die oortreder opgespoor word, word beslag gele op salaristjeks, 

spaarrekeninge en selfs lotery prysgeld. So 'n ouer mag selfs sy gesig sien met sy naam daarby, 

asook die bedrag wat hy sy familie skuld op"wanted" vertoonborde dwarsdeur die Staat.72 

69 Clark voetnoot 1 op 282-283. 

70 voetnoot 2 op 106-107. 

71 Van Zyl voetnoot 1 op 162. 

72 voetnoot 5 op 70. 
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Zimmerman noem dat in die staat Texas voorsiening gemaak word dat die onderhoudspligtige 

aansienlike belastingbesparings kan verkry uit die betaling van onderhoud. 73 

4. 6 Swede en Duitsland 

Die enigste twee lande lande waar die nie-nakoming van onderhoudsbevele laag is, is volgens 

Burman Swede en Duitsland. 74 Sy wys daarop dat in beide lande die bevolking so goed 

gedokumenteer en die afdwingingstelsels so effektief is dat dit besonder moeilik is vir 'n versuimer 

om net te ''verdwyn". Bradley wys daarop dat versekeringskantore in Swede die taak het om 

onderhoudsvoorskotte te verhaal van aanspreeklike verwante en is ook geregtig om enige 

bykomstige onderhoud namens die ontvanger in te vorder. Hy noem dat gevangenisstraf afgeskaf 

is in Swede, en dat beslaglegging op verdienste effektief werk om te verseker dat :finansieele 

onderhoud vir kinders verskafword.75 

5. GEVOLGTREKKING 

Suksesvolle afdwinging van onderhoudsbevele kan slegs bewerkstellig word deur effektiewe 

afdwingingsmeganismes. Alleenstaande kan dit egter nie die posisie van die onderhouds

geregtigde verbeter nie en steek daar veel waarheid in Armstrong se woorde76 "Changing statutes 

will never by itself improve the situation of women. However, it is important as a first step to 

ensure that women and children have clear, explicit, reasonable and comprehensive maintenance 

laws available to them as a tool to use to empower them to improve their day-to-day lives." 

73 R. Zimmermann "Alimony: A Definitional Issue" 1995 (March) Texas Bar Journal 222. 

74 Burman voetnoot 1 op 217. 

75 D. Bradley "Financial Support for Children: The Swedish Example" 1990 (20) Family Law 349 op 
350-351. 

76 A Armstrong "Maintenance Statutes In Six Countries in Southern Africa" 1990 (34) Journal of African 
Law 132 op 144. 
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Uit die bespreking blyk dit dat verskeie Wetgewers wereldwyd pogings aangewend het om 

hierdie eerste stap te neem waarvan Armstrong melding maak. Dit is egter noodsaaklik dat 

onderhoudsgeregtigdes bewus gemaak moet word van die remedies wat tot hulle beskikking is 

wanneer hulle nie die onderhoud ontvang wat aan hulle verskuldig is nie. 

Die buro's wat in Frankryk ingestel is om onderhoudsgeregtigdes in te lig aangaande hulle regte 

ten aansien van onderhoudsaangeleenthede kan met vrug in Suid-Afrika aangewend word.77 

Nie slegs behoort onderhoudsgeregtigdes ingelig te word omtrent die remedies wat aan hulle 

beskikbaar is in die geval van wanbetalings nie, maar onderhoudspligtiges behoort ook bewus 

gemaak te word van die feit dat daar byvoorbeeld op hulle bates, pensioen, gratifikasie en so meer 

beslaggele kan word en dat hulle persoonlike besonderhede aan kredietburo's verskaf mag word, 

wanneer hulle onderhoudsbevele verontagsaam. 78 Dit is twyfelagtig of lede van die publiek van 

hierdie meganismes bewus is. Bewustheid aan die kant van die onderhoudspligtige ten aansien 

van hierdie meganismes mag moontlik opsigself sterk motivering inhou om eerder die 

onderhoudsbevel na te kom as om dit te verontagsaam 

Die remedies wat die Wet verleen om effektiewer afdwinging van onderhoudsbevele te 

bewerkstellig is feitlik sonder uitsondering eers beskikbaar nadat 'n onderhoudsbevel 

verontagsaam is en die onderhouspligtige skuldig bevind is aan 'n oortreding van artikel 11( 1) van 

die Wet. Daar word aan die hand gedoen dat indien hierdie remedies van meet afbeskikbaar 

gestel word aan die onderhoudsgeregtigde, of sodra die onderhoudsbevel verontagsaam word, 

dit tot effektiewer afdwinging van onderhoudsbevele kan lei 

Die volgende voorstelle kan in die verband oorweeg word: 

1. Die hof wat 'n onderhoudsbevel toestaan behoort terselfdertyd 'n besoldigingsbeslag

bevel te verleen sodat die onderhoud maandeliks van die onderhoudskuldenaar se salaris 

77 voetnoot 57 op 77. 

78 artikel 11 (2)(a), ( b), (c), (d), en 11(6) van die Wet. 
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afgetrek kan word deur sy werkgewer, soos die geval is in Nieu Seeland79 en Australie. 80 

Indien die onderhoudspligtige nie sy werkgewer by die aangeleentheid wil betrek nie of 

sy eie besigheid be<tryt: behoort eersgenoemde bewys voor te le tot bevrediging van die 

ho£: dat reelings getref is by 'n bank om die onderhoud maandeliks te laat debiteer teen sy 

bankrekening. Die wetgewer behoort 'n statutere verpligting op die onderhoudspligtige 

te le wat horn verbied om so 'n debietorder te kanselleer tydens die duur van die 

onderhoudsbevel. 

n. Die wetgewer behoort eweneens 'n onderhoudspligtige statuter te verplig om onverwyld 

by die onderhoudsbeampte aan te meld wanneer hy vanwee 'n gebrek aan middele nie die 

onderhoudsbevel kan nakom nie. Slegs wanneer daar so 'n verpligting op die 

onderhoudspligtige gele word, kan daar sonder versuim ondersoek ingestel word waarom 

die betrokke persoon homself in so 'n situasie bevind en kan daar dadelik stappe geneem 

word om sy situasie te probeer verbeter. Die feit dat daar tans geen sodanige verpligting 

op die onderhoudspligtige rus nie, lei dikwels daartoe dat wanneer hy uiteindelik 

opgespoor en voor die hof gebring word, wat etlike maande of selfs jare kan duur, dit baie 

moeilik is, indien nie onmoontlik nie, om sy verweer te weerle dat hy nie oor die middele 

beskik het om aan die onderhoudsbevel te voldoen nie. 

m. Rente op agterstallige onderhoud behoort outomaties te volg sodra bewys voorgele is dat 

die onderhoudsbevel verontagsaam is. Daar bestaan geen rede waarom rente op 

agterstallige onderhoud eers verhaalbaar behoort te wees nadat die onderhoudspligtige 

skuldig bevind is aan 'n oortreding van artikel 11( 1) van die Wet en boonop as die 

staatsaanklaer dit versoek. 

tv. Die Wet maak tans voorsiening daarvoor dat lasbriewe vir eksekusie teen die eiendom van 

die onderhoudspligtige slegs verleen kan word nadat die onderhoudspligtige skuldig 

bevind is aan 'n oortreding van artikel 11( 1) van die Wet. Ook in die geval bestaan daar 

79 paragraaf 4.2. 

80 paragraaf 4.3. 
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geen rede waaromhierdie remedie gereseveer moet word tot na die skuldigbevinding van 

die onderhoudsoortreder nie. Hierdie remedie behoort onmiddellik: aan die 

onderhoudsgeregtigde beskikbaar te wees sodra die onderhoudsbetalings agterstallig raak. 

v. Onderhoudsbeamptes behoort insgelyks die bevoegdheid te he om die persoonlike 

besonderhede van die onderhoudsoortreder aan kredietburo's te verstrek sodra 

laasgenoemde met die onderhoudsbetalings agterstallig is. In Swede en Duitsland word 

die lae nie-nakoming van onderhoudsbevele onder andere daaraan toegeskryf dat die 

besonderhede van die bevolking so goed gedokumenteer is dat onderhoudsontduikers dit 

moeilik vind om te "verdwyn".81 Die Wet behoort dit verpligtend te maak dat alle 

persoonlike besonderhede van die onderhoudspligtige byvoorbeeld 'n gewaarmerkte 

afskrif van sy identiteitsdokument, inkomstebelastingverwysingsnommer en alle antler 

relevante besonderhede bekom en gekontroleer moet word voordat 'n onderhoudsbevel 

toegestaan word ten einde dit byna onmoontlik te maak vir 'n onderhoudspligtige om net 

te ''verdwyn". 

In Frankryk word die verhaal van onderhoud beskou as 'n aangeleentheid wat die 

gemeenskap as 'n geheel raak sowel as die betrokke individu. Daarom dat die Franse 

wetgewer openbare instansies onthef het van hul verpligting tot geheimhouding ten einde 

dit moontlik te maak vir sulke instansies om inligting te verstrek wat aangewend kan 

word om 'n onderhoudspligtige wat verdwyn, op te spoor. 82 

Die Suid-Afrikaanse wetgewer behoort dit ook bier te lande verpligtend te maak vir 

openbare instansies soos byvoorbeeld die Departement van Binnelandse Sake en die 

Kantoor van die Ontvanger van Inkomste om inligting te verstrek wat sal help om 

onderhoudskuldenaars op te spoor wat ''verdwyn". Die wetgewer het wel 'n poging 

81 paragraaf 4.6. 

82 voetnoot 57 op 75. 
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aangewend om dit moeilik te maak vir onderhoudspligtiges om net te ''verdwyn" deur vir 

die neem van foto's van diesulkes voorsiening te maak83 

VI. Hall en Martin wys daarop dat in Frankryk onderhoudsoortreders streng behandel word 

deur amptenare wat met onderhoudsaangeleenthede belas is. 84 Hulle no em dat by 'n 

eerste oortreding weens die nie-nakoming van 'n onderhoudsbevel 'n boete vonnis 

gewoonlik opgele word; vir 'n tweede oortreding gevangenisstrafvan tussen 14 dae tot 

een maand, en vir 'n derde oortreding 'n opgeskorte vonnis en die oortreder word onder 

toesig geplaas van 'n proefbeampte wat toesig hou oor die oortreder se 

onderhoudsbetalings. 85 

Daar word ook statuter voorsiening gemaak volgens Hall en Martin vir 'n prosedure 

ingevolge waarvan die onderhoudspligtige gevra mag word om aan te toon dat hy 

gereelde betalings maak kragtens die onderhoudsbevel. 86 In skrille teenstelling hiermee 

blyk dit dat die Suid-Afrikaanse howe 'n besonder toegeeflike benadering volg ten aansien 

van vonnisoplegging van onderhoudsoortreders. Oor die jare heen het verskeie afdelings 

van die Hooggerergshof 87 laat blyk dat hulle onverbiddelik: is in hul benadering dat direkte 

gevangenisstraf'n onvanpaste strafis vir onderhoudsoortreders. Opgeskorte vonnise van 

gevangenisstraf word deurgans opgele ongeag die feit dat 'n besondere oortreder by 

herhaling opsetlik 'n onderhoudsbevel verontagsaam het. 

Aangesien opgeskorte termyne van gevangenisstraf in Suid-Afrika die "tradisionele" 

strafVorm geword het, behoort vonnisopleggers meer gebruik te maak van die talle 

vomwaardes waarvoor artikel 297( 1 )(a )(i) van die StrafProseswet voorsiening maak. Vir 

die vonnisoplegger wat inisiatief aan die dag le en gebruik maak van die verskeie 

83 artikel 11(6) van die Wet. 

84 voetnoot 57 op 77. 

85 voetnoot 57 op 70. 

86 voetnoot 57 op 70. 

87 paragraaf 2.2.2.2. 
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opskortingsvoorwaardes waarvoor laasgenoemde artikel voors1ernng maak, kan 

onderhoudsbevele besonder e:ffektief afgedwing word. Die howe kan byvoorbeeld as 

voorwaarde van 'n opgeskorte vonnis die onderhoudsoortreder ingevolge artikel 

297(1)(a)(i)(ccA) van die StrafProseswet aan korrektiewe toesig onderwerp. Daar is 

reeds daarop gewys dat korrektiewe toesig 'n besonder paslike vonnis is vir 

onderhoudsoortreders. 

Word daar gelet op die bepalings van die Suid-Afrikaanse Wet op Onderhoud (23 van 

1963, soos gewysig) blyk dit dat bykans alle afdwingingsmeganismes wat in die antler 

regstelsels bespreek is, ook hier ter plaatse in beginsel beskikbaar is. Die probleem is 

egter soos die statistiek88 aantoon, dat hierdie meganismes om een of antler rede nie 

bevredigend aangewend word deur die howe om e:ffektiewer afdwinging van 

onderhoudsbevele te bewerkstellig nie. Diegene wat die howe daarvan beskuldig dat hulle 

deel is van die rede waarom onderhoudsbevele so onbevredigend afgedwing word in die 

praktyk moet gelyk gegee word . 

Hall en Martin89 wys daarop dat die Franse stelsel van strafoplegging primer gerig is 

daarop om die onderhoudsversuimer sover te kry om sy onderhoudsverpligtinge na te kom 

eerder as horn te straf Daar word respekvol met so 'n benadering akkoord gegaan en dit 

behoort elke vonnisoplegger se oogmerk te wees wanneer 'n gepaste vonnis vir 'n 

onderhoudsoortreder oorweeg word. Realistiese vonnisse moet opgele word. Vonnisse 

soos die waarna in tabelle 2 & 3 hierbo verwys word, is totaal onaanvaarbaar, onrealisties 

en maak 'n bespotting van die wetgewer se pogings 90 om e:ffektiewer afdwinging van 

onderhoudsbevele te bewerkstellig. 

Wetgewing is beskikbaar om die posisie van onderhoudsgeregtigdes te verbeter, maar 

uiteindelik is dit die taak van die howe om sodanige wetgewing aan te wend vir die doel 

88 paragraaf3 (tabelle 1-3). 

89 voetnoot 57 op 68. 

90 Hier word verwys na die Wysigingswet op Onderhoud, 2 van 1991. 
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waarvoor dit in die lewe geroep is. Tereg verklaar Hall en Martin 91 ''For in fact our 

system of recovery of maintenance consists of using numerous techniques of which one 

knows that some only will be efficient in certain cases. We must multiply the techniques 

in order to achieve as much as possible . . . . Little by little maintenance will only be not 

paid by those who truly cannot pay and are truly insolvent". 

91 voetnoot 57 op 78. 
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