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Artikel 13 van die Bestuurs-
wet, waarna ek hierna net 
gaan verwys as die “wet”, 

spesifiseer sekere verpligtinge 
waaraan alle deeltiteleienaars 
moet voldoen.

Ons gaan hierdie verpligtinge 
in twee dele deurwerk, sodat 
deeltiteleienaars hierdie reëls 
beter kan verstaan. Ek sal van-
dag die eerste deel hanteer, en 
dan in volgende week se rubriek 
die tweede gedeelte. 

Kom ons kyk na reël 1: ’n Eie-
naar moet toelaat dat enige per-
soon wat skriftelik deur die 
regspersoon daartoe gemagtig 
is, binne redelike ure en met die 
nodige kennisgewing, sy/haar 
eenheid of uitsluitlike gebruiks-
gebied mag binnekom om ’n in-
speksie van dié areas te doen, 
sekere items soos deur die wet 
gespesifiseer te herstel of in 
stand te hou, en in die algemeen 
om te verseker dat die wet en 
reëls nagekom word.

Eienaars se hare mag dalk rys 
as hulle leer dat die regspersoon 
(in praktiese terme, die trus-
tees) kan toestem-
ming verleen dat 
ander hul eenheid 
of uitsluitlike ge-
bruiksgebied mag 
binnekom. Daar is 
darem ’n bepaling 
dat dit met skrifte-
like kennis en bin-
ne redelike ure 
moet geskied.

Die wetgewer 
het goeie rede ge-
had om hierdie be-
paling in die wet te 
inkorporeer.

Lesers moet ont-
hou dat die “bui-
tenste helfte” van 
die vloer, muur, 
venster, deur of 
plafon wat ’n een-
heid van ’n ander eenheid binne 
die skema skei – óf van die ge-
meenskaplike eiendom (dus in 
gewone spreektaal en effens ver-
eenvoudig die “buitenste helfte 
van die buitemure, dak en 
vloer”) – normaalweg deel van 
die gemeenskaplike eiendom in 
die skema vorm.

Dit word dus in onverdeelde 
aandele deur al die eienaars be-
sit. Die verpligting om hierdie 
areas te herstel en in stand te 
hou word deur die eienaar van 
die eenheid, sowel as die regs-
persoon gedeel. 

Deeltitelskemas verskil in 
grootte, maar oor die algemeen 
deel hulle sekere eienskappe – 
soos dat die pype, drade, kabels 
en soortgelyke goed wat in die 
mure gehuisves word, nie net ’n 
bepaalde eenheid diens nie, 
maar verskeie eenhede binne 
die skema.

Indien daardie pype, drade of 
kabels nie doeltreffend in stand 
gehou of betyds herstel word 
nie, sal dit ’n kettingreaksie ver-
oorsaak wat verskeie eienaars 
binne die betrokke skema sal af-

EIENAARS SE VERPLIGTINGE

Bepalings 
wat die 
wet vereis

fekteer. Dít kan ook tot brande 
of verspoelings lei wat skade 
aan eiendom of andersins kan 
veroorsaak.

As een eienaar in die groepe-
ring eienaars nie hul samewer-
king wil gee om toegang aan 
kontrakteurs te verleen om die 
herstelwerk te doen nie, sal dit 
’n negatiewe impak op alle eie-
naars hê.

Die herstelkoste sal waar-
skynlik hoër wees, aangesien 
die kontrakteurs verskeie kere 
na die skema sal moet terugkeer 
om die werk te voltooi. 

’n Ander geval waar hierdie 
tipe toegang genoodsaak mag 
word, is waar ’n owerheidsgesag 
’n kennisgewing uitreik dat se-
kere areas van die gebou nie 
aan wetgewing of regulasies vol-
doen nie en dat die “oortreding” 
reggestel moet word.

Sou alle eienaars bloot sê hul-
le is by die werk, is nie beskik-
baar of gaan nie toegang verleen 
nie, waar laat dit die eienaars 
wat wel aan hierdie voorskrifte 
gehoor sal gee? Die regspersoon 
moet in staat gestel word om op 
te tree in die beste belang van 
die gebou en al die eienaars 
– vernaamlik waar daar eie-
naars is wat nie hul samewer-
king wil verleen nie. 

Nou is ons by reël 2: ’n Eie-
naar moet enige werk wat deur 
’n bevoegde gesag beveel word, 
met betrekking tot sy/haar een-
heid, uitvoer.

Hierdie werk sluit werk uit 
wat uitgevoer moet word vir die 

algemene voordeel 
van die gebou. Ver-
der moet die eie-
naar alle koste, uit-
gawes en assesse-
rings wat gehef 
word met betrek-
king tot sy/haar 
eenheid, betaal. 

In reël 3 staan 
daar weer as volg: 
’n Eienaar moet sy/
haar eenheid in ’n 
goeie toestand hou 
en herstel en sy/
haar uitsluitlike ge-
bruiksgebied skoon 
en netjies hou.

Ons kan amper 
aanvaar dat hierdie 
twee reëls algemene 

kennis en gewone praktyk is, 
maar die uitdruklike verpligting 
in die wet gee aan die trustees 
die ammunisie om stappe te 
doen waar eienaars nie hul sa-
mewerking verleen nie.

Die voorgeskrewe reëls maak 
verder voorsiening daarvoor 
dat, indien ’n eienaar nie hier-
die twee verpligtinge nakom 
nie: 
) die trustees aan die eienaar 
skriftelike kennis kan gee om 
die versuim reg te stel (tensy dit 
’n noodgeval is), en indien die 
eienaar nie die nodige regstel-
ling maak nie en die versuim ’n 
impak op die stabiliteit van die 
gemeenskaplike eiendom het, 
die veiligheid van die gebou of 
andersins die belange van die 
regspersoon, ’n lid of inwoner 
wesenlik benadeel; 
) die regspersoon die eienaar se 
versuim self mag regstel en die 
redelike koste van die herstel 
van die lid kan verhaal.

Ek sal in volgende week se ru-
briek reëls 4 tot 7 bespreek. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die prokureursfirma Du Ples-
sis Hofmeyr Malan Ing.
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‘‘Eienaars se 
hare mag dalk 
rys as hulle 
leer dat die 
regspersoon 
toestemming 
kan verleen dat 
ander hul 
eenheid of 
uitsluitlike 
gebruiksgebied 
mag binnekom.

Eiendomme-redaksie

’n Meer volhoubare en omge-
wingsvriendelike leefstyl is dees-
dae ’n prioriteit vir baie mense 
oor die wêreld heen, en dit was 
veral die vermindering van plas-
tiekstrooitjies en plastiek vir een-
malige gebruik wat die laaste jaar 
aandag getrek het.

Die voortdurende elektrisiteit- 
en waterkrisisse op eie bodem is 
egter waarskynlik ’n groter aan-
moediging vir Suid-Afrikaanse 
huiseienaars om meer omge-
wingsvriendelike kenmerke by 
hul huise aan te bring, reken die 
eiendomsgroep Seeff.

Die sogenaamde vergroening 
van die behuisingsektor is een 
van die pilare in die regering se 
groen ekonomiese strategie. Nuwe 

ontwikkelings spog al hoe meer 
met omgewingsvriendelike ele-
mente. Benewens maatreëls om 
jou koolstofvoetspoor en impak op 
die omgewing te verminder, is die 
neiging na groen of ekovriendeli-
ke huise ook ’n belangrike ekono-
miese hupstoot.

Hiermee ’n paar van Seeff se wenke 
vir huishoudings: 
) Teen hierdie tyd behoort alle 
huishoudings reeds op waterbe-
sparing en die vermindering van 
elektrisiteitsverbruik te fokus. Ba-
siese maatreëls sluit die installe-
ring van energiebesparende gloei-
lampe in asook om ligte en toestel-
le af te skakel wanneer dit nie 
gebruik word nie. 
) Huishoudings behoort nou ook 
te fokus op toestelle wat energie-

vir enige huis.
) Sonpanele verskaf nie net 
warm water nie, maar kan ook 
krag aan jou huis verskaf en elek-
trisiteitskoste verminder. Son-
krag kan jou huis en veiligheid-
stelsel aan die gang hou geduren-
de kragonderbrekings. 
) Oorweeg herlaaibare LED-belig-
ting in jou huis of dié wat by ver-
skillende punte rondom die huis 
ingeprop kan word om te verseker 
dat jy nie in die donker bly gedu-
rende kragonderbrekings nie. Die 
ligte herlaai wanneer die krag aan 
is en bly aan, of skakel outomaties 
aan met kragonderbrekings. 
) Dit is ook nou al amper vanself-
sprekend dat gasstowe ’n nood-
saaklikheid geword het en dat bin-
nenshuise braaiplekke en hout-
kaggels dié winter selfs meer as 

gewoonlik gewild sal wees.
) ’n Ander behoefte is ’n reënwa-
ter-opvangtenk met ’n gryswater-
stelsel om in die tuin- en buitenste 
waterbehoeftes te voorsien. ’n 
Meer gesofistikeerde stelsel kan 
ook geïnstalleer word om water 
vir binnenshuise nie-drink-be-
hoeftes soos toilette te voorsien. 
) ’n Waterbesparende tuin is nog 
’n belangrike aspek van groen 
huise. Inheemse plante kan water-
verbruik verminder en verseker 
dat jou tuin selfs tydens droër sei-
soene steeds goed lyk. Maak ge-
bruik van ’n beheerde sprinkel-
stelsel – dit gebruik minder water 
as ’n tuinslang. 
) Herwinning en die verminde-
ring van afvalstowwe is ook nou 
belangrik. Eiendomme met groot 
tuine kan ’n komposstelsel benut.

Groen, groener: Wat jy kan doen met jou water, elektrisiteit

doeltreffendheid bevorder en was-
masjiene wat waterverbruik ver-
minder. ’n Skottelgoedwasser is 
nie net higiënies nie, maar ge-
bruik ook minder water as om 
skottelgoed met die hand te was.
) Vergroeningselemente soos 
sonpanele, reënwatertenks, dub-
bele vensterglas, boorgate of putte 
is nou belangrike opgraderings 
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