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’N Deeltitelskema se be-
groting is soos die 
bloed wat deur die 

menslike liggaam vloei.
Dit is oral, dit het ’n uitwer-

king op alles en die stelsel kan 
nie daarsonder voortbestaan 
nie.

Ek wil amper so ver gaan as 
om te sê dat die sukses (dus die 
bemarkbaarheid) van ’n deelti-
telskema direk verband hou 
met die finansiële bestuur 
daarvan. So, waar het die be-
groting sy ontstaan? 

’n Konsepbegroting word 
jaarliks deur die skema se 
trustees voorberei en dan by 
die algemene jaarvergadering 
aan die eienaars om goedkeu-
ring voorgelê.

’n Afskrif van die konsepbe-
groting word saam met die 
kennisgewing vir die jaarver-
gadering uitgereik, sodat die 
eienaars dit deeglik in hul eie 
tyd kan nagaan, hul vrae kan 
formuleer en waar van toepas-
sing enige berekenings- of an-
der foute kan uitwys.

Die konsepbe-
groting bevat on-
der meer al die 
uitgawes wat aan-
gegaan moet word 
gedurende die ko-
mende finansiële 
jaar om die deelti-
telskema te laat 
funksioneer – in 
lyn met die voor-
skrifte wat in die 
wetgewing en re-
gulasies vervat 
word.

Dié begroting 
word dan (hope-
lik) by die jaar-
vergadering deur 
middel van ’n al-
gemene meerder-
heid goedgekeur. Ná afloop van 
die vergadering moet die trus-
tees egter vergader ten einde 
elke eienaar se heffings vir die 
komende jaar op grond van die 
goedgekeurde begroting te be-
reken. Die bevestigde heffings 
moet deur die trustees in ’n ge-
notuleerde resolusie vervat 
word, en die eienaars moet in 
kennis gestel word van die be-
talings waarvoor hul elkeen 
verantwoordelik is. 

Watter uitwerking het dit 
egter as die eienaars nie die 
begroting op die algemene jaar-
vergadering goedkeur nie?

Of wat as die goedkeuring 
daarvan uitgestel word tot la-
ter? Wat gebeur as die trustees 
nooit vergader om die heffings 
te bereken en notuleer nie?

Ons hoor dikwels van deelti-
teleienaars wat op die algeme-
ne jaarvergadering besluit om 
die begroting in ’n latere stadi-
um goed te keur.

Die heffings word dan som-
mer voorlopig en onderling be-
paal. Dit is egter alles teenstry-
dig met die bepalings van die 
Bestuurswet.

Indien die voorgeskrewe 
items – soos die goedkeuring 
van die begroting – nie by die 
algemene jaarvergadering afge-
handel word nie, is die verga-
dering nog nie voltrek nie en 
moet ’n opeenvolgende datum 
bevestig word waartydens die 
voorgeskrewe items afgehandel 
sal word.

Die wet maak ook daarvoor 
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Finansiële 
bestuur is 
bepalend

voorsiening om die goedkeu-
rings skriftelik te bekom.

Sou die nodige goedkeurings 
nie by die algemene jaarverga-
dering of die verdere uitstel 
daarvan bekom word nie, moet 
die resolusie om nie dié doku-
ment goed te keur nie die redes 
vir die afkeur daarvan insluit.

Volgende moet die begroting 
aangepas en weer op ’n algeme-
ne vergadering (of skriftelik) 
voorgelê word, totdat dit goed-
gekeur is.

Die bestuursreëls bepaal uit-
druklik dat ’n algemene verga-
dering binne vier maande van-
af die einde van die skema se 
finansiële jaar gehou moet 
word.

Dit impliseer dat die sake 
wat op daardie vergadering af-
gehandel moet word dus ook 
binne daardie tydperk moet ge-
skied – of ten beste so gou as 
moontlik daarna. 

Nadat die begroting op die 
algemene jaarvergadering 
goedgekeur is, het die eienaars 
nie meer ’n invloed op die be-
rekening van die heffings nie.

Die trustees neem bloot al 
die uitgawes vir die jaar en 
verdeel die betalingsverplig-
ting tussen die eienaars op 
grond van hul deelnemings-
kwotas. (Laasgenoemde verwys 
effektiewelik na die groottes 
van hul dele binne die betrok-
ke skema.)

Net ter herinnering: Die hef-
fings word op die trusteeverga-
dering bepaal. Dit volg op die 
algemene vergadering en die 

besluit word in die 
trustees se genotu-
leerde resolusie 
vervat.

Die heffings 
word betaalbaar 
met die neem van 
hierdie resolusie – 
dit is waar die ver-
pligting ontstaan.

Die heffings kan 
dus nie opgeëis 
word sonder om 
hierdie stappe te 
doen nie.

Sover dit ander 
uitgawes aangaan, 
is die trustees ge-
bonde aan die be-
drae wat in die 
goedgekeurde be-

groting vervat is en hulle kan 
nie sonder goeie rede (soos 
deur spesiale heffings te hef of 
waar daar ’n oorskot bestaan) 
daarvan afwyk nie.

Indien daar nie ’n goedge-
keurde begroting is nie, kan 
die regspersoon (bestaande uit 
alle eienaars, maar die magte 
word uitgevoer deur die trus-
tees) nie werklik die skema be-
stuur nie, want die meeste be-
stuursfunksies kos geld.

Die skema se werknemers se 
betalings moet gemaak word, 
maar die bedrae daarvoor is 
nie bevestig nie.

Daarbenewens moet goed 
soos veiligheid en instandhou-
ding gefinansier word, maar 
die trustees se mandaat in ter-
me van die skema se begroting 
is nog onduidelik. Só word al-
les halsoorkop gedoen en raak 
dié deurmekaarspul ’n tema 
vir die jaar wat voorlê.

Dit is dus baie belangrik dat 
deeltiteleienaars (insluitende 
die trustees) voor en tydens die 
algemene jaarvergadering hul 
beste poging aanwend om die 
begroting goed te keur.

Sodoende word die trustees 
in staat gestel om regtens die 
heffings in te vorder, betalings 
te maak en die skema daardeur 
bemarkbaar te hou, sodat al-
mal se beleggings beskerm 
word. 

) Malan is ’n prokureur verbon-
de aan die prokureursfirma Du 
Plessis Hofmeyr Malan Ing. in 
Somerset-Wes.
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Kenner sê: ‘Gaan jou versekeringspolis na’
Eiendomme-redaksie 

Lewenskoste bly styg en daarom 
moet huiseienaars met nuwe oë 
na hul geldsake kyk en maniere 
soek waarop hulle kan spaar.  

Volgens Adrian Goslett, streek-
direkteur en uitvoerende hoof van 
Re/Max Suider-Afrika, is een so ’n 
manier om jou huisversekerings-
polis noukeurig na te gaan. Dit 
mag dalk ’n noodsaaklike uitgawe  
wees, maar dit hoef nie ’n finansi-
ële las te wees nie, sê hy. 

“Soek rond en bekyk al jou be-
skikbare opsies. Navorsing kan 
moontlik tyd en ’n bietjie inspan-
ning verg, maar dit is altyd die 
moeite werd om te verseker dat 
jou huidige polis steeds die beste 
opsie is. Mededinging tussen ver-

sekeringsmaatskappye dwing hul-
le om gereeld nuwe produkte be-
kend te stel en om konstant te pro-
beer om maniere te kry om beter 
as hul teenstanders te wees.”

Goslett stel voor dat huiseie-
naars hul versekeringspolis as 
deel van ’n jaarlikse finansiële as-
sessering laat hersien. Die waarde 
van jou eiendom en huisinhoud 
verskil van jaar tot jaar, so jou 
dekking moet dienooreenkomstig 
aangepas word. 

Só maak jy 
Daar is gesentraliseerde webwer-
we wat kwotasies van verskillen-
de diensverskaffers kan gee – 
daarom hoef dit nie ’n tydrowende 
proses wees om vir polisse rond te 
snuffel nie. Goslett sê die volgende 

basiese elemente moet oorweeg 
word wanneer jy polisse vergelyk: 
) Maak seker of die polis aan-
spreeklikheidsdekking insluit 
– vir enige besering of skade aan 
ander mense op jou eiendom. 

) Kyk na watter huisinhoud en 
persoonlike eiendom gedek word 
– al dan nie – omdat dit van maat-
skappy of polis kan verskil.  
) Is daar artikels soos juweliers-
ware of elektroniese toestelle wat 

jy moet spesifiseer? Maak seker. 

En dan? 
As jy die kwotasies vergelyk en 
een gekies het, kan jy jou premie 
verder verlaag deur die  huis se 
veiligheid te laat opgradeer – in 
sekere gevalle tot soveel as 5%, 
verduidelik Goslett. 
   Sekere maatskappye sal ook hul 
premies verlaag as jy deel van ’n 
buurtwagprogram is. Daarbene-
wens kry mense met ’n geskiede-
nis van min tot geen eise soms ’n 
voorkeurpremie. 
    “Maak slegs gebruik van jou po-
lis wanneer dit regtig nodig is. In-
dien moontlik, betaal eerder self 
vir klein voorvalle uit ’n gebeur-
likheidsfonds en eis net as dit reg-
tig onvermydelik is.”
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