
 

 

 

EISE TEEN DRAKENSTEIN MUNISIPALITEIT 

 

Lede van die publiek kan 'n eis teen Drakenstein Munisipaliteit indien vir verlies of skade wat hulself of hul eiendomme gely het 

as gevolg van nalatigheid deur die munisipaliteit.  Aanspreeklikheid-eise wat deur die munisipaliteit ontvang word, sal oorweeg 

word op 'n "sonder benadeling van regte" -grondslag, ondersoek word, en 'n besluit oor daardie bevindinge binne 'n redelike 

tydsbestek gemaak word. 

 

Die indiening van 'n eis beteken nie noodwendig dat die eis goedgekeur sal word nie - in hierdie verband moet die volgende 

opgemerk word: 

 

A. Drakenstein Munisipaliteit is nie outomaties aanspreeklik vir enige waargenome skade, verlies of besering nie. Dit moet bewys 

word dat DM nalatig was in sy plig.  Eise sal slegs goedgekeur word indien bewys word dat die munisipaliteit nalatig was in 

uitvoering van pligte of bedrywighede (byvoorbeeld: onvoldoende tekens, sub-standaard toerusting, operateur se nie-

nakoming van prosedures, ens.). 

 

Nalatigheid kan byvoorbeeld 'n slaggat-gevaar in ‘n pad insluit, wat deur die oproepsentrum aangeteken is vir herstel, met die 

verwysingsnommer as bewys beskikbaar. Indien 'n redelike tydperk van 48 uur verstryk het vanaf die tyd dat die munisipaliteit 

van die slaggat bewus geraak het, maar versuim het om redelike voorsorgmaatreëls te tref om die potensiële verlies of skade 

te verminder, kan die munisipaliteit geag word om nalatig te wees. Ongure weer, openbare vakansiedae, naweke en ander 

onvoorsiene omstandighede kan die tydsduur beïnvloed om 'n slaggat te herstel. 

 

B. Aanspreeklikheid-eise wat ontvang word, sal slegs oorweeg word indien die eis ingedien is soos vereis deur die wet (paragraaf 

G hieronder) en indien al die vereiste inligting en ondersteunende dokumentasie soos uiteengesit in stappe 2 en 3 hieronder 

by die munisipaliteit ingedien is binne 15 werksdae vanaf aanvanklike aanmelding van dat die beweerde voorval. 

 

C. Betaling van vergoeding kan oorweeg word vir 'n besering, verlies of skade wat gely word indien daar vasgestel is dat die 

besering, verlies of skade die gevolg was van die munisipaliteit se nalatigheid. Om te bepaal of die munisipaliteit nalatig was, 

sal 'n ondersoek gedoen word met inagneming van verskeie faktore, insluitende, maar nie beperk nie tot:  

 omstandighede rondom die besering, verlies of skade;  

 verlies of skade;  

 eiser se stellings;  

 munisipale rekords;  

 stellings deur werknemers of derde partye.  

 

D. Artikel 20 van Drakenstein Munisipaliteit se Elektrisiteitsvoorsieningsverordening vrywaar die munisipaliteit teen aksies of eise 

voortspruitend uit enige voorvalle wat hieronder aangehaal word: 

"Die munisipaliteit sal nie aanspreeklik gehou word vir enige verlies of skade, regstreeks of gevolglik, gely of opgedoen deur 'n 

kliënt as gevolg van of voortspruitend uit die beëindiging, onderbreking of enige ander abnormaliteit van die toevoer van 

elektrisiteit nie, tensy dit veroorsaak word deur nalatigheid aan die kant van die munisipaliteit. " 

 

E. In watter omstandighede sal eise betaal word? Drakenstein Munisipaliteit kan slegs 'n eis betaal waar: 

 die omstandighede van verlies of skade toon dat die munisipaliteit nalatig opgetree het; 

 Die omstandighede van die verlies nie teenstrydig is met die Elektrisiteitsvoorsieningsverordening nie (sien die toepaslike 

artikel hierbo); 

 die eiser sy of haar verlies of skade bewys het; 

 die eiser die bewys van 'n billike en redelike bedrag verskaf het; 

 geen eis gemaak en betaal is deur persoonlike versekering wat dieselfde verlies dek nie; en 

 enige ander addisionele inligting aangevra, ontvang is. 

 

  



 

 

F. Alhoewel alle aanspreeklikheid-eise deur die munisipaliteit oorweeg sal word, is die volgende eise oor die algemeen nie 

suksesvol nie:  

 skade aan bande en band-rande wat as gevolg van slytasie veroorsaak was;  

 skade as gevolg van rommel (indien dit tydens normale bestuur-toestande plaasgevind het);  

 skade as gevolg van uiterste weer-omstandighede;  

 sake wat reeds die onderwerp van 'n versekerings-eis is;  

 skade wat voortspruit uit die optrede (insluitend kriminele optrede) van 'n derde party;  

 skade wat lei tot eiendom-skade deur munisipale bates (bv. bome, masjinerie, ens.), tensy die munisipaliteit nalatig was.  

 

G. Die prosedure vir die indiening van eise word beheer deur die bepalings van die Wet op die Instelling van Regsgedinge teen 

sekere Staatsorgane, Wet No 40 van 2002. Ingevolge die Wet moet 'n eis teen die munisipaliteit ingedien word: 

 Op skrif,  

 By wyse van gesertifiseerde pos, per e-pos of per faks, gerig aan die Stadsbestuurder,  

 Wat die feite en omstandighede rakende die eis uiteensit, 

 insluitend die redes waarom die munisipaliteit aanspreeklik gehou moet word as gevolg van nalatigheid 

 Binne ses (6) maande vanaf die oorspronklike datum van die voorval.  

 
 

Indien 'n lid van die publiek 'n eis teen die munisipaliteit wil indien, moet die onderstaande stappe gevolg word:  
 

Stap 1  

Om inligting rakende die indiening van 'n eis teen die munisipaliteit te verkry, kan daar in verbinding getree word met die 

versekeringsafdeling van die munisipaliteit by: 

Fisiese adres E-pos Telefoonnommer 

Drakenstein Munisipaliteit 

Burgersentrum 

Bergrivier Boulevard 

Paarl 

7646 

Me Z Ajam 

zariah.ajam@drakenstein.gov.za 

of 

Me J Smith 

junay.smith@drakenstein.gov.za 

Me Z Ajam 

021-807 4897 

of 

Me J Smith 

021-807 6359 

 

Stap 2 

Alle eise moet skriftelik by die munisipaliteit ingedien word (afgelewer per hand, of gestuur per gesertifiseerde pos, elektroniese 
pos, per faks, of ingedien deur die munisipale klante versoek-stelsel)  en sal oorweeg word op 'n "sonder benadeling van regte " 
-grondslag. Voorsien 'n brief en redes waarom Drakenstein Munisipaliteit aanspreeklik gehou moet word, d.w.s. motiveer 
volledig skriftelik waarom die munisipaliteit na u mening nalatig was. 
Vir 'n eis teen die munisipaliteit vir verlies of skade gely as gevolg van 'n slaggat wat raakgery was, moet 'n Slaggat-eisvorm ook 

voltooi word. 

 

Stap 3 

Om die munisipaliteit van hulp te wees tydens die evaluering en ondersoek van ‘n eis, sal sekere dokumentasie en bewyse nodig 

wees om die eis te ondersteun.  Die aanvaarding van die skriftelike eis en stawende dokumentasie deur die munisipaliteit dui 

geensins na nalatigheid deur die munisipaliteit en verbind ook nie die munisipaliteit om vergoeding te verskaf nie.  Benewens die 

motiverings-brief moet die onderstaande inligting en enige ander inligting of dokumentasie ter ondersteuning van die eis verskaf 

word: 

a) volle naam, adres en kontakbesonderhede van die eiser, 

b) datum, tyd en plek van toneel van voorval / ongeluk, 

c) beskrywing van die omstandighede en die verlies / skade / besering, 

d) bewys lewer van enige besering of skade in die vorm van mediese verslae of foto's, andersins moet beskadigde items vir 

inspeksie behou word, indien moontlik (indien van toepassing, sal u versoek word om voertuig-skade by die munisipale 

werkswinkel te laat assesseer en/of bevestig), 

e) bewys lewer van billike en redelike koste vir herstelwerk, of vir vervanging indien nie herstelbaar nie (ten minste 2 kwotasies) 

of fakture, indien reeds betaal, 

f) Indien u persoonlike versekering het en verkies om nie van u eie polis te eis nie, moet u 'n brief van u versekeraar voorsien 

waarin bevestig word dat u nie deur u eie versekering eis vir die voorval nie, of as u nie versekering het nie, word daar vereis 

dat u 'n beëdigde verklaring verskaf waarin verklaar word dat u nie persoonlike versekering het nie, 

g) 'n gewaarmerkte afskrif van identiteitsdokument of geldige rybewys (indien van toepassing), 

h) enige ander addisionele inligting wat nodig mag wees afhangende van die omstandighede van 'n eis. 
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Stap 4 

Die Versekerings-afdeling sal die ontvangs erken van die motivering en enige addisionele dokumentasie, en die vordering van 

die eis sal gekommunikeer word as deel van die behoorlike proses van die ondersoek. 

Sodra ons al die vereiste dokumentasie ontvang het, sal die eis as volg verwerk word: 

1. Alle voorgelegde eise word ondersoek, hetsy deur interne ondersoek, of deur die munisipaliteit se versekeraars, afhangende 

van die bedrag wat geëis word. 

 ‘n Volledige tegniese ondersoekverslag word voltooi ten opsigte van die omstandighede wat tot die voorval gelei het. Die 

bevindings van die ondersoek sal die feite rondom die voorval openbaar en dien as basis om te bepaal of daar nalatigheid 

deur die munisipaliteit was. 

 Dit kan tot agt weke duur om 'n ondersoek te finaliseer, afhangende van die kompleksiteit van die voorval. 

 As die bevindinge toon dat sodanige nalatigheid teenwoordig was, onderhewig aan spesifieke voorwaardes, sal die 

munisipaliteit diegene wat verliese of skade gely het, moet vergoed. 

 In die afwesigheid van bewyse van nalatigheid sal geen finansiële vergoeding betaal word nie.  

Die redes waarom die betrokke eis nie betaal word nie sal altyd skriftelik aan 'n eiser gestuur word. 

 

2. Eise wat die oorskotbedrag oorskry wat deur die munisipaliteit betaal moet word, word deur die munisipaliteit se amptelike 

versekeraars hanteer, terwyl eise wat nie hierdie bedrag oorskry nie, aan die munisipaliteit se komitee voorgelê word vir die 

oorweging van sulke eise. 

 Vir eise bo die oortollige bedrag: die munisipaliteit se amptelike versekeraars sal direk met die eiser korrespondeer, en 

sal hom / haar inlig of die eis suksesvol was en van enige verdere vereistes of prosedures in hierdie verband. 

 Vir eise onder die oorskotbedrag: die munisipaliteit se Versekerings-afdeling sal met die eiser korrespondeer, hom / haar 

inlig of die eis suksesvol is, en van enige verdere vereistes of prosedures in hierdie verband. 

 

Stap 5 

Appèl kan binne 21 dae (vanaf die datum van kennisgewing van die besluit) ingedien word indien 'n eiser ontevrede is met 'n 

besluit. Die appèl moet skriftelik wees, vir aandag van die persoon wat die eisverwerpings-brief gestuur het. Die appèl-inhoud 

moet areas van besorgdheid uitlig en redes aanvoer waarom die ‘n eiser glo die munisipaliteit 'n onbillike gevolgtrekking gemaak 

het. Die eis sal hersien word, herondersoek word, en die besluit van die appèl sal aan die eiser oorgedra word. 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 


