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Verskeie lesers het die afge-
lope week navraag gedoen 
oor probleme wat by deel-

titelskemas ontstaan waar die 
gemeenskaplike eiendom (en 
soms die eenhede self) jare en 
selfs dekades lank nie in stand 
gehou is nie. 

Dit plaas gevolglik ook ’n fi-
nansiële las op die bestaande eie-
naars van die skema. 

Die kwessie rondom instand-
houding, reserwefondse en oor-
eenkomstige wetlike verpligtin-
ge is reeds breedvoerig in hier-
die rubriek bespreek. 

Wat staan jou egter te doen 
as jy ’n eiendom in ’n deeltitel-
skema koop en by die daaropvol-
gende jaarvergadering uitvind 
dat die gebou grootskaalse in-
standhoudingswerk verg, en dat 
versekeringsmaatskappye die 
skema óf nie wil verseker nie óf 
dreig dat die versekering nie 
sonder die nodige instandhou-

ding hernu sal word nie? 
Daarbenewens knak die jaar 

se begroting en beskikbare re-
serwefonds reeds onder die be-
grote instandhoudingswerk en 
beskik niemand 
werklik oor die 
nodige kapitaal 
om die verdere 
koste te dek nie. 

Boonop lek die 
dak en vensters, 
wat waterskade 
in die eenhede 
veroorsaak. Die 
versekeraar dek 
egter nie hierdie 
eise nie omdat 
die skade vanweë 
die gebrekkige 
instandhouding veroorsaak 
word. Die eienaars wat destyds 
die instandhouding moes doen, 
is lank vergete, sowel as die eie-
naar by wie jy self gekoop het. 

Hy het seker snuf in die neus 
gekry en die hasepad gekies . . .

Kom ons begin by die eien-
domsreg – die reg (voorreg) wat 
die lesers in hierdie verknorsing 
geplaas het. Eiendom is ’n beleg-
ging en soos alle beleggings wil 
die eienaar daarvan graag hê dat 
sy belegging in waarde moet 
groei – of minstens dat die waar-
de nie afneem nie. 

Indien die eiendom in die deel-
titelskema nie in stand gehou 
word nie, sal almal se beleggings 

met tyd waarde verloor. Indien 
die leser dus as lid van die ske-
ma wil aanbly, sal hy/of sy deel 
moet word van die oplossing. 

Onthou, as eienaar is jy wetlik 
verplig om jou 
eenheid, jou uit-
sluitlike ge-
bruiksgebied en 
proporsioneel 
die gemeenskap-
like eiendom in 
die skema in 
stand te hou – 
enige diskresie 
wat jy mag hê is 
bloot gesetel in 
hoe hierdie ver-
pligting prakties 
uitgevoer word, 

aangesien elke skema se instand-
houdingsbehoeftes anders is.

Indien jy egter besluit om jou 
eenheid te verkoop, moet jy in 
gedagte hou dat jy voornemende 
kopers moet inlig oor buiten-
gewone goedgekeurde instand-
houdingsprojekte of spesiale hef-
fings waarvan jy bewus is. 

As jy van hierdie addisionele 
uitgawes bewus is, maar dit 
doelbewus nie aan voornemende 
kopers van jou eiendom open-
baar nie, sal die voetstootsklou-
sule in die koopkontrak jou 
waarskynlik nie teen ’n skade-
vergoedingseis beskerm nie.

As die gebrekkige instandhou-
ding die gevolg is van wan-

bestuur deur bestaande trustees, 
oorweeg dit om nuwe, kundige 
en betroubare trustees aan te 
stel. ’n Ander alternatief is om 
die regspersoon onder admini-
strasie te plaas kragtens 
artikel 16 van die Bestuurswet. 

Kry net eers behoorlike regs-
advies rakende die koste en 
moontlike gevolge wat betrek-
king het op jou skema se spesi-
fieke feitestel.

Indien die trustees die be-
stuur van die regspersoon met 
die nodige deeglikheid en kun-
digheid aanpak, maar historiese 
wanbestuur die gebrekkige in-
standhouding tot gevolg gehad 
het, raai ons eienaars aan om 
nie vas te skop en opstandig te 
raak teen die trustees nie – staan 
liewer saam en help aan ’n op-
lossing werk wat tot voordeel 
van ál die eienaars in die skema 
sal wees. 

As ’n voldoende instandhou-
dingsplan of reserwefonds nie 
bestaan nie, moet dit eers reg-
gestel word. Dit kos fyn beplan-
ning en kundige raad. 

 ’n Spesiale heffing kan dalk 
nodig wees sou noodsaaklike in-
standhoudingswerk gedoen moet 
word. Eienaars word daaraan 
herinner dat die oplegging van 
’n spesiale heffing ’n trustee-
bevoegdheid is en dat lede nie 
daaroor hoef te stem nie.

Dié spesiale heffing is egter be-

taalbaar deur alle eienaars (as 
gemeenskaplike eienaars in on-
verdeelde aandele van die ge-
meenskaplike eiendom), propor-
sioneel betaalbaar na aanleiding 
van elke eienaar se deelnemings-
kwota – tensy die reëls anders 
bepaal. Indien die trustees dus ’n 
spesiale heffing oplê wat slegs 
van toepassing is op sekere eie-
naars, vra vrae. 

Versoek spesifiek bevestiging 
van die reël of wetlike bepaling 
wat die trustees magtig om af te 
wyk van die normale toedeling 
van dié heffings. As jou vrae nie 
bevredigend beantwoord word 
nie, kry regsadvies. 

Waar gebrekkige instandhou-
ding tot onveilige geboue of are-
as lei, is die potensiële finansiële 
las nog groter op eienaars. Kri-
minele of siviele vervolging kan 
hulle dalk selfs in die gesig staar 
as iemand beseer sou word. Ver-
sekeraars sal só ’n gebou waar-
skynlik nie wil verseker nie.  

Trustees (en eienaars) moet 
dus daadwerklik optree wanneer 
hulle besef dat die historiese in-
standhouding van die skema ge-
brekkig is. As jy voete hiermee 
sleep, vergroot die potensiële 
skade vir eienaars net. 
) Skakel 021 851 0359 of stuur 
e-pos na info@dhmlaw.co.za vir 
meer inligting oor die omvattende 
opleidingskursus wat Tertius Ma-
ree vir trustees aanbied. 

Instandhouding gebrekkig – wat nou?
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en vensters, wat 
waterskade in die 
eenhede 
veroorsaak. Die 
versekeraar dek nie 
hierdie eise nie . . .


