Aktueel 7

Saterdag 16 Mei 2020 Die Burger

Eiendomme

Redakteur: Samantha van den Berg | E-pos: samantha.vandenberg@dieburger.com | Advertensies: Denise Lawrence: 0 021 910 6593

DEELTITELSKEMAS EN HUL GEMEENSKAPLIKE EIENDOM

Weet dít oor regulasie, gebruik
NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM
EN DIE REG

O

ns het die afgelope paar weke deels gemeenskaplike eiendom bespreek, maar delf
hierdie week bietjie dieper in die
verskeie aspekte van die begrip.
Soos julle weet, is gemeenskaplike eiendom alle eiendom in ’n
deeltitelskema wat nie by die dele
ingesluit is nie.
Alle eienaars wat dele in ’n skema besit, besit ook ’n onverdeelde
aandeel in die gemeenskaplike eiendom. Dié aandeel word bereken
op grond van die eienaar se deelnemingskwota.
Die gemeenskaplike eiendom
waarna ek hier verwys kom slegs
voor by deeltiteleiendomme en
nie by ontwikkelings waar enkeltitel eiendom deur ’n huiseienaarsvereniging bestuur word –
of waar daar leefreg op die eiendomme geregistreer is en die skema nie ’n deeltitelskema is nie.
Daar mag wel “gemeenskaplike” ruimtes in hierdie skemas bestaan wat soms op dieselfde wyse
as hul eweknieë in deeltitelskemas beheer en bestuur word.
Die spesifieke reëls wat die gebruik en bestuur van hierdie
ruimtes beheer word egter nie
deur ons deeltitelwetgewing gereguleer nie.

Gemeenskaplike eiendom
word op verskeie maniere aangewend en die aanwending daarvan
word aanvanklik deur die skema
se ontwikkelaar bepaal.
Die ontwikkelaar sal byvoorbeeld besluit om sekere dele van
die gemeenskaplike eiendom aan
parkering toe te wy. Dit word normaalweg gedoen op grond van beplanningswetgewing wat bepaal
dat daar ’n sekere aantal parkeerplekke per eenheid in die ontwikkeling moet wees.
Die ontwikkelaar sal verder besluit of hierdie parkering uitsluitlike gebruiksgebiede sal wees, of
die uitsluitlike gebruiksgebiede
sedeer sal word deur ’n notariële
akte van sessie én of dit liewer
aan die eienaars toegeken sal
word in terme van die reëls.
Hysers, swembaddens, individuele tuine, stoepe, speelparkies,
restaurante, gimnasiums en tennisbane is maar ’n handjievol verdere voorbeelde van hoe gemeenskaplike eiendom binne ’n skema
aangewend kan word.

Nou bestaan die vraag: Beteken dit dan dat alle restaurante,
gimnasiums, stoepe, parkering en
soortgelyke gebruike noodwendig
die aanwending van gemeenskaplike eiendom is?
Die kort antwoord is nee. Die
gebruik van ’n ruimte en of dit
deur almal benut word, bepaal nie
of só ’n ruimte gemeenskaplike eiendom is nie – net die deelplan
wat deur die landmeter-generaal
vir die skema goedgekeur is, kan
vir ons daardie antwoord gee.
Stel dus eers met sekerheid vas
of daardie sogenaamde gemeen-

Geen huurkontrak sal egter gesluit word met die regspersoon
nie en die regte en verpligtinge
wat aan die eenheid gekoppel is,
sal grootliks van my eerste voorbeeld verskil.

Verder berus die instandhou-
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skaplike ruimtes in jou skema
werklik as gemeenskaplike eiendom geregistreer is, en of dit nie
dalk as ’n deel geregistreer is wat
steeds aan die ontwikkelaar behoort of aan die regspersoon oorgedra is nie.
Waar om is dit egter belangrik
om vas te stel wat die aard van
sulke ruimtes is?
Wanneer ons die deeltitelwetgewing, regulasies en reëls oorweeg,
sal jy daarop let dat sekere regte
en verpligtinge aan die besit en
gebruik van dele gekoppel word.
Soortgelyk het die regspersoon sekere regte en verpligtinge met betrekking tot gemeenskaplike eiendom.
’n Voorbeeld: Gestel ’n restau-

rant word in ’n deeltitelskema bedryf – vanuit die gemeenskaplike
eiendom en tot voordeel van al
die eienaars.
Die restaurant-operateur besit
in hierdie geval dus nie die fisiese
perseel nie, maar huur dit by die
regspersoon. Waarom huur hy dit
by die regspersoon indien al die
eienaars die perseel in onverdeelde aandele besit?
In terme van art. 2(5) van die
bestuurswet is die regspersoon
verantwoordelik vir die beheer,
bestuur en administrasie van gemeenskaplike eiendom – tot voordeel van die eienaars.
Ten einde ’n geldige huurkontrak daar te stel moet die trustees
aan die regsvoorskrifte vir die

verhuring van gemeenskaplike eiendom voldoen. Dit sluit onder
meer ’n eenparige besluit in om
die gemeenskaplike eiendom te
verhuur, waarna die trustees ’n
resolusie tot dien effekte moet
saamstel. Dan kan twee trustees,
of een trustee en die bestuursagent, ’n huurkontrak onderteken
om die perseel te verhuur.
Gestel die perseel was egter as
’n kommersiële deel geregistreer
wat deur die ontwikkelaar of ’n
ander eienaar besit word? Die
moontlikheid sal dan bestaan dat
die eienaar van dié deel ook die
eienaar van die restaurant mag
wees – of die eienaar verhuur
dalk die perseel aan ’n restaurantoperateur.

dingsplig van gemeenskaplike eiendom by die regspersoon en
word die koste van dié instandhouding uit die administratiewe
en reserwefonds en dus die heffings gefinansier, terwyl die instandhoudingsplig van dele by die
eienaars berus.
Deeltitelwetgewing en regulasies hanteer nog verskeie ander
aspekte van gemeenskaplike eiendom wat buite die bestek van
hierdie artikel val.
Dit sluit byvoorbeeld in dat die
regspersoon, waar prakties en
regtens moontlik, grond kan aankoop om die gemeenskaplike eiendom uit te brei – of dat dele uitgebrei word en gemeenskaplike eiendom soms daarvoor ingeboet
word.
Dis egter baie belangrik vir lesers om te verstaan dat gemeenskaplike eiendom anders as dele
gereguleer word, en dat die gebruik en beheer daarvan fundamenteel van dié van dele verskil.
Wees dus bewus daarvan dat jy
nie net self kan besluit hoe jy ’n
deel van die gemeenskaplike eiendom wat naby aan jou deel is
– soos ’n tuin, trap of stoep – gaan
gebruik nie. Die wet en regulasies
is baie spesifiek en moet streng
nagekom word.
) Malan is ’n prokureur verbonde
aan die firma Du Plessis Hofmeyr
Malan Ing. in Somerset-Wes.

Advies: Pantser self só jou huis teen die winterkoue
Winter is om die draai en terwyl
menige Suid-Afrikaner nog onder vlak-4-inperkings verkeer, is
dit die perfekte geleentheid om
jou huis vir die komende kouer
maande voor te berei.
Voorkomende instandhoudingswerk is nie net belangrik
om jou huis vir die winter voor
te berei nie, maar help ook dat
dit in ’n goeie toestand bly en sy
waarde behou, verduidelik Orlando Luis, die uitvoerende hoof

van Brights Hardware.
Hy meen huiseienaars kan
nou die volgende instandhoudingswerk doen – sonder om enige ekstra materiaal aan te koop:
1. Jou dak: Begin heel bo en
gaan jou dak vir lekplekke na.
“Kyk uit vir beskadigde, los of
verlore dakteëls, dakplate wat
opgelig of geroes is, én swelling
of blase as jou dak plat is. As jy
nou potensiële lekplekke herstel
voordat die nat winterweer kom,

Bladskud: Nuwe
indoena vir SA se
Groenbouraad

Die volhoubaarheidskenner Lisa Reynolds neem
vanaf 1 Junie vanjaar die leisels as die uitvoerende
hoof van die Suid-Afrikaanse Raad vir Groenbou
(GBCSA) oor.
Reynolds is ’n jarelange voorvegter vir volhoubare
en groenboupraktyke, en was onder meer die medestigter van die Groenbou Ontwerpgroep, die uitvoerende komitee vir volhoubare ontwikkeling by
Saint-Gobain en die voorsitter van die inisiatief vir
energiedoeltreffendheidstandaarde in nuwe geboue,
lui ’n verklaring wat deur die raad uitgereik is.
Reynolds het ook al ’n stewige verbintenis met
die Groenbouraad oor
die jare gebou, en het
al onder meer op die
eerste tegniese werkgroep vir die raad se
Groenster-gradering
gedien, sowel as op
die organisasie se
raad van direkteure.
Sy sal nou daarvoor
verantwoordelik wees
om nuwe energie in
die Groenbouraad te
blaas en die organisasie vir ’n volhoubare
toekoms in onsekere
tye te posisioneer.
Die raad se Groenster-gradering skep ’n fundamentele platform waarop die omgewingsimpak van
geboue op eie bodem gemeet en verminder kan
word. Die raad glo dat met Reynolds aan die stuur
van sake, hul agenda nou meer relevant as ooit tevore gaan wees, lui die verklaring verder.
“Te midde die Covid-19-pandemie en soos ons uit
die nasionale inperking kom, moet ons ’n strategie
vestig vir die herstel van groenpraktyke en plaaslike
oplossings wat toegevoegde waarde bied. Die uitwerking van klimaatsverandering bly een van ons
grootste uitdagings. Gesonde en hulpbrondoeltreffende geboue is noodsaaklik,” verduidelik Reynolds.
Die Groenbouraad is in 2007 gestig.

sal dit jou baie geld spaar.”
2. Is jou geute skoon? Maak seker dat jou geute skoon is en
verwyder enige dooie blare en
gras wat blokkasies kan veroorsaak. ’n Geblokte geut loop oor
en beskadig jou dak, die buitekant van die huis en selfs die
fondasie, sê Luis.
3. Trek seëlaar nader: Gaan die
houtafwerking aan die buitekant
van jou huis vir enige skade of
vrotplekke na. Dit sluit enige

houtvenster- of deurrame, dakrande of houtstoepe in. “Beskerm jou houtdek met ’n laag
vernis – al is dit gemaak van behandelde- of vrotbestande hout.”
4. Kyk dieper: Dit is nie net
houtoppervlakke wat teen die
winterweer beskerm moet word
nie – selfs ’n sementstoep, die inrit of voetpaaie by jou huis moet
teen die elemente gepantser
word. Sement kraak dikwels, sê
Luis. Vul hierdie krake voordat

jy dit seël, sodat geen water kan
deurdring nie.
5. Goeie dreinering: Maak seker
dat die grond rondom jou fondasie nie op só wyse afgesak het
dat dit water daar laat opdam
nie. Vul sulke plekke net met
grond op. Maak ook seker dat
jou geute die reënwater weg van
jou huis laat vloei.
6. Kort jou mure verf? Verf laat
nie net jou huis mooi lyk nie, dit
dien ook as ’n beskermende laag

teen die weerelemente. Kies altyd die beste gehalte verf wat jy
kan bekostig. Dit betaal vir homself op die lang termyn.
7. En die skoorsteen? Kyk vir
enige voëlneste, krake of gate of
enigiets wat ’n blokkasie kan
veroorsaak en maak dit skoon.
8. Fyn kyk: Loop rondom jou
huis en kyk uit vir enige klein
gapings of krake in jou vensters
en maak dit reg. – Eiendommeredaksie

Het jy
geweet?
1,9%
Suid-Afrika se huispryse
het in April slegs
met soveel persent gegroei,
luidens
FNB se
maandelikse huisprysindeks.
Dit was die traagste groei in die
Suid-Afrikaanse eiendomsmark
sedert Desember 2009. Die
huisprysgroei in Maart was
2,5%.

5%
FNB glo dat huispryse uiteindelik vanjaar weens die ekonomiese impak van die nasionale inperking met soveel
persent gaan
daal en die getal eiendomstransaksies met
45%.

R23,6 mjd.
Die waarde van die totale waardeketting wat
die eiendomsbedryf
in Suid-Afrika ondersteun, luidens die
Seeff Property
Group. Dit
sluit van eiendomsagente se
kommissie tot prokureursgelde
in, sowel as finansiële dienste,
huisverbeterings, verwyderingsmaatskappye en huisinspeksies.

R4 000 mjd.
Die eiendomsbedryf in
Suid-Afrika fasiliteer die verhandeling
van vaste
bates ter
waarde van
nagenoeg
soveel rand,
het Yael Geffen,
die uitvoerende hoof van die
agentskap Lew Geffen Sotheby’s International Realty, onlangs in ’n verklaring gesê. Geffen het ’n ernstige beroep op
die regering gedoen om eiendomsagente toe te laat om in
die nasionale staat van inperking te werk ten einde meer as
100 000 poste in die bedryf te
beskerm.

