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Vandag wil ek graag twee 
kort vrae beantwoord wat 
ons onlangs van lesers ont-

vang het.

Die eerste vraag: 
Die deeltitelskema waarin ek be-
trokke is se boekjaar strek van 
1 April tot einde Maart. Dus 
word heffings verhoog van 
1 April elke jaar.
Die trustees finaliseer die begro-
ting voor April op ’n trusteever-
gadering en maak dan die verho-
ging op heffings bekend.

Die algemene jaarvergadering 
vind eers plaas gedurende Junie 
wanneer die begroting tydens dié 
vergadering goedgekeur of afge-
keur word. Die verhoogde heffing 
word beskou as ’n spesiale hef-
fing (special levy) tot die goed-
keuring van die begroting op die 
algemene jaarvergadering. Is die 
proses wetlik korrek en kan die 
verhoging oor die drie maande as 
’n spesiale heffing gesien word? 

Só staan sake
In ag genome my rubriek op 
4 April is dit duidelik dat die “fi-
nalisering” van die begroting 
deur die trustees in hierdie ge-
val bloot die opstel van die kon-
sepbegroting daarstel.

Nuwe heffings vir die komen-
de boekjaar kan eers afgedwing 
word ná afloop van die goedkeu-
ring van die begroting en die 
daaropvolgende trustee-resolusie 
en kennis aan die skema se eie-
naars.

Die trustees mag wel ’n heffin-
gaanpassing ná afloop van die 
boekjaar van tot 10% maak, tot-
dat die begroting goedgekeur 
word. Die tydelike aanpassing 
kan dan in die konsepbegroting 
ingewerk word.

Spesiale heffings moet eerder 
gereserveer word vir situasies 
waar onvoorsiene, nodige uitga-
wes betaal moet word.

die skema se begroting ingesluit 
word.

Individuele eienaars kan nie 
in só ’n geval toegang daartoe 
weier nie.

Die regspersoon is verplig om 
die reëls van ’n skema af te 
dwing.

Indien hulle dit nie doen nie 
en net anderkant toe kyk, kan 
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Intrekker skrik g’n vir reëls
Die tweede vraag: 
Ons woon in ’n deeltitelskema en 
verlede jaar het hier ’n persoon 
ingetrek wat haar glad nie aan 
die reëls steur nie.

Ons voorsitter is ’n huurder en 
hy gee toestemming net soos hy 
wil en steur hom ook nie aan ons 
besware nie. Indien ons hulle op 
die reëls wys, word ons afgemaak 
as moeilikheidsmakers.

Hierdie eienaar bedryf haar eie 
voedselvoorbereidingsbedryf en 
daar kom soms mense van buite 
om te kook (soms tot 02:00). Ons 
vullisdromme word oorvol gestop 
en daar word gemors in die gan-
ge. Sy noem die persoon haar 
woonstelmaat, maar dit is glad 
nie waar nie. Sy woon nie hier 
nie.

Verder sien al die inwoners op 
die grondverdieping die tuin en 
portale voor hul woonstelle as hul 
eiendom. Die plante hoop slordig 
op en hulle weier om dit in stand 
te hou. Die ander eienaars word 
verbied om enige plante te bring.

Daar is ook nou katte en voël-
hokke by hulle en ander mense 
word verbied om troeteldiere te 
hê. Nou het sy ook sowaar – son-
der enige konsultasie – by die 
voorsitter toestemming gekry om 
haar wasgoed buite op staanders 
te hang – in ons aangesig. Daar 
is eienaars wat haar ondersteun, 
want hulle sien dit nie.

Ons bestuursagent sê haar han-
de is afgekap as sy nie opdrag 
van die regspersoon kry nie. Hier 
is nie meer genoeg mense wat be-
reid is om trustees te wees nie 
– juis omdat die reëls eenvoudig 
net nie toegepas word nie. Wat 
staan ons te doen?

Moontlike oplossings
Hierdie navraag sluit by my ru-
briek op 14 Maart aan toe ek ge-
skryf het oor gevalle waar die 
streng bestuur van ’n deeltitel-
skema agterweë bly en die orde 
dan stelselmatig agteruitgaan.

Dit is belangrik om te onthou 
dat trustees nie in hul eie hoeda-
nigheid besluite namens die 
regspersoon mag neem nie – be-
sluite moet altyd op die voorge-
skrewe wyse deur die raad van 
trustees geneem moet word.

Hierdie besluite moet ook bin-
ne die raamwerk van die reëls 
van die betrokke deeltitelskema 
geneem word.

’n Voorsitter kan nie besluite 
op sy eie neem tensy die reëls 
spesifiek daarvoor voorsiening 
maak nie.

Verder mag geen eienaar hul 
deel in die skema só gebruik dat 
dit op ’n onredelike wyse ’n oor-
las veroorsaak nie.

’n Eienaar of inwoner mag ook 
nie die skema se gemeenskaplike 
eiendom of uitsluitlike gebruiks-
gebiede op só ’n wyse aanwend 
dat dit inbreuk op ’n ander eie-
naar se regte maak nie.

Sover dit die tuine aangaan sal 
dit belangrik wees om vas te stel 
of daardie areas gemeenskaplike 
eiendom of uitsluitlike-gebruiks-
gebiede is.

Indien dit gemeenskaplike ei-
endom is, sal die regspersoon 
aanspreeklik wees vir die in-
standhouding daarvan en moet 
daar ’n item vir tuindienste in 

hulle persoonlik aanspreeklik 
gehou word vir die nienakoming 
van hul fidusiêre pligte.

My voorstel in hierdie geval 
is om die reëls noukeurig na te 
gaan en waar daar ’n oorskry-
ding van die reëls is, moet dit 
skriftelik onder die aandag van 
die trustees gebring word met ’n 
versoek dat hulle die nakoming 
van die reëls afdwing.

’n Deeltiteleienaar kan ook 
versoek om die volgende trustee-
vergadering by te woon sodat die 
probleem met die trustees be-
spreek kan word vir hul oorwe-
ging.

As die trustees egter nie daar-
in belangstel om die reëls af te 
dwing nie én die eienaar het ge-
poog om die probleem intern op 
te los, sou ek voorstel dat ’n for-
mele klagte by die ombud inge-
dien word.

Ek moet egter daarop wys dat 
hierdie voorstel slegs ’n kortter-
mynoplossing bied en dat die ei-
enaars alles in hul vermoëns 
moet doen om ’n toegewyde be-
stuurspan by die volgende alge-
mene jaarvergadering te verkies 
– ’n bestuurspan wat die deelti-
telskema se reëls doeltreffender 
sal afdwing.

Indien dit onmoontlik is om só 
’n aanstelling te maak, moet die 
opsie van ’n uitvoerende be-
stuursagent vir die betrokke ske-
ma moontlik oorweeg word. 

) Jou kontak: Vir nader beson-
derhede oor die gewilde aanlyn 
trusteekursus wat die proku-
reursfirma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. by wyle Tertius 
Maree oorgeneem het, stuur 
e-pos na Nikki Malan by info@ 
dhmlaw.co.za.

‘‘Verder mag geen 
eienaar hul deel in die 
skema op só ’n wyse 
gebruik dat dit op ’n 
onredelike wyse ’n 
oorlas veroorsaak nie.

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM 
EN DIE REG 

Kortliks: The Worx, die  
jongste toevoeging tot 
Stellenbosch-huismark 
Wat: The Worx, ’n moderne woonstelontwikkeling 
in die woonbuurt Dennesig in Stellenbosch. 

Wie? 
Die eiendomsontwikkelingsmaatskappy Abacus ont-
wikkel die projek en Pam Golding Properties bemark 
en verkoop die eiendom. 

Wat behels die ontwikkeling? 
Die The Worx-kompleks gaan uit 50 kontemporêre 
woonstelle bestaan wanneer dit klaar gebou is. Die 
woonstelle beloof om ruim te wees en kry almal ge-
halte-afwerking. Die kompleks gaan heeltyds beveilig 
word met onder meer kringtelevisiekameras en bio-
metriese toegangsbeheer. Kopers sal in onderskeide-
lik ateljee-, een-, twee- en drieslaapkamerwoonstelle 
kan belê. 

Hoe lyk die afwerking? 
Die woonstelle kry elkeen afwerking wat onder meer 
Italiaanse klipwerkblaaie en porseleinteëls insluit, so-
wel as pasgemaakte kaste en kabinette, ruim bal-
konne en groot vensters om genoeg natuurlike lig in 
te laat. Daarbenewens gaan die inwoners van The 
Worx toegang hê tot veselkabelinternet en “slimbe-
ligting”. Die woonstelle kry ook almal lugverkoeling. 

Hoeveel kos dit? 
Die verkoopspryse van die woonstelle in The Worx 
begin by R1,45 miljoen. Dit sluit belasting in. 

Meer inligting: Vir nader besonderhede oor be-
leggingsmoontlikhede stuur e-pos na Vanessa 
Johnson by vanessa.johnson@pamgolding.co.za of 
bel haar by 082 588 7007. 

Het jy 
gehoor?
R20,3 miljoen 
Volgens High Street Auctions 
het ’n Kaapse koper verlede 
jaar soveel vir ’n erf opgedok 
in die gesogte kusbuurt Clif-
ton. Daar is byna geen oop 
erwe meer in Clifton nie en 
kopers is bereid om hoë pryse 
te betaal. High Street 
Auctions hou op 9 Ju-
nie ’n virtuele 
veiling waar-
tydens twee 
eksklusiewe 
eiendomme 
in dié buurt 
opgeveil 
gaan word. 
Die veiling 
begin om 
12:00.

R350 mil-
jard 
Suid-Afrika wil hê ontwikke-
lingsbanke, handelsbanke en 
pensioenfondse moet in sy in-
frastruktuurfonds van nage-
noeg soveel rand belê. Dit sal 
op “netwerknywerhede” soos 
spoorweë en hawens, energie, 
breëbandkonnektiwiteit, 
water, sanitasie en 
menslike nedersettings 
fokus, het Netwerk24 
Donderdag berig. 

R2 000
Dit is nagenoeg hoeveel geld 
’n gesin wat ’n huis van 
R1 miljoen en ’n motor van 
R200 000 finansier, in Junie 
gaan spaar in vergeleke met 
Januarie – te danke aan die 
opeenvolgende dalings in die 
rentekoers vanjaar.

’n Kunstenaarsvoorstelling van The Worx. 


