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EIENDOMME… EIENDOMSAGENTE
KEN JY DIE EIENDOMSBEDRYF?

WEN JOU DEEL VAN

Stuur ’n e-pos na inligting@forum24.co.za met jou
naam, van en telefoonnommer. Ons stuur dan vir jou die
kategorielys sodat jy vir jou gunsteling-onderneming

kan stem. Stemme sluit 27 Julie.

1ste prys: R10 000
2de prys: R3 000 | 3de prys: R2 000

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

Die lang inperkingstyd het 
verskeie onverwagte ge-
volge gehad. 

Benewens die finansiële en 
ook emosionele impak wat dit 
op mense gehad (en steeds) het, 
het dit ook interessante gevolge 
ingehou vir deeltitelbewoners, 
mense wat lewensreg-eiendom 
besit en diegene wat in skemas 
woon waar daar ’n huiseie-
naarsvereniging is. 

Ons word heeltyd met veran-
derende regulasies gekonfron-
teer waarvoor daar nie bestaan-
de gebruike vir uitvoering be-
staan nie. Daarbenewens is 
almal by die huis – waar ons 
daaglikse roetines in die verle-
de by implikasie vir mekaar 
ruimte gegee het, is ons almal 
nou die meeste van die tyd in 
ons wonings. 

Jy het dalk in die verlede vol-
dag gewerk, en nou hoor jy jou 
buurman gras sny of boor en 
hoor die voetstappe van jou bu-
re bokant jou of jy moet om die 
spelende kinders in die straat ry 
op pad winkel toe. Die “na aan 
mekaar bly” voel nou nóg nader 
as gewoonlik. 

Trustees en bestuursagente 
het ook hul hande vol, want 
daar is nou soveel meer reëls. 

In skemas waar ouer persone 
woon, is almal met rede bekom-
merd dat dié kiem die veilige 
woonarea agter hul grensmure 
gaan binnekom. 

Ons hoor ook meer gereeld 
van “spesiale reëls” wat nou op 
inwoners se beweging van toe-
passing is. Inwoners word by-
voorbeeld deur die trustees of 
bestuursagent verbied om win-
kel toe te gaan, of mag net in se-
kere tydgleuwe die skema ver-
laat óf word verbied om buite 
die grensmure om die blok te 
gaan stap vir oefening. 

Ons het almal begrip daarvoor 
dat almal hul bes moet doen om 

die verspreiding van die Covid-
19-virus te beperk, maar trus-
tees en/of bestuursagente moet 
seker maak dat hulle wel die be-
voegdheid het om dié nuwe 
  “reëls” af te dwing. 

Enige skema se trustees ver-
kry hul bevoegdhede van die   
reëls, grondwet of kontrak en 
die wetlike voorskrifte. 

’n Deeltitelskema se trustees 
tree namens die regspersoon (al 
die eienaars) op en voer die be-
stuursaktiwiteite namens die 
regspersoon uit. Trustees moet 
die reëls toepas en afdwing, 
maar dan ook net daardie reëls 
wat behoorlik deur die lede 
goedgekeur is en daarna deur 
die ombuddiens aanvaar is. 

Waar kry trustees dan die be-
voegdheid om nou hierdie soge-
naamde nuwe inperkingsreëls 
op te lê en af te dwing – reëls 
wat keer dat inwoners die ske-
ma verlaat? 

Die ombuddiens het op 21 
April vanjaar ’n gewysigde 
praktykaanwysing (practice di-

rective) uitgereik wat onder 
meer bepaal dat trustees tydens 
die nasionale inperking sonder 
voorafgoedkeuring deur die om-
buddiens maatreëls in werking 
kan stel om die nasionale inper-
kingsregulasies te steun – mits 
die maatreëls regverdig is, van 
toepassing op alle eienaars is en 
nie ’n inwoner benadeel nie. 

Ek glo dit is op grond van dié 
praktykaanwysing dat baie trus-
tees of agentskappe besluit het 
om “nuwe reëls” in werking te 
stel. 

Hierdie nuwe reëls is na my 
mening nie afdwingbaar nie (vir 
die redes hierin uiteengesit) en 
ek verwelkom dit as enigeen  
van my verskil en my op ’n 
moontlike denkfout kan wys. 

Die ombuddiens is ’n juridie-
se persoon wat in terme van die 
Ombudswet geskep is. Dié diens 
verkry dus sy bevoegdhede uit 
hierdie wet. 

Die doel van die wet is om (a) 
die ombuddiens te skep; (b) 
voorsiening vir die funksies, be-

drywighede en bestuur van die 
ombuddiens te maak; en (c) om 
voorsiening vir ’n meganisme 
vir geskiloplossing in gemeen-
skapskemas te maak. 

Dié wet bevestig ook in art. 4 
daarvan wat die funksies van 
die ombuddiens is. In kort is dit 
(a) geskiloplossing; (b) oplei-
ding; (c) om die gehalte van ske-
mas se bestuursdokumente te 
reguleer, monitor en te beheer; 
en (d) om die bestuursdokumen-
te te behou, bewaar en toegang 
daartoe te verleen.

Art. 36 van die Ombudswet be-
paal dat die hoofombud praktyk-
aanwysings mag uitreik rakend 
enige aangeleentheid wat be-
trekking op die bedryf van die 
ombuddiens het, en dit bepaal 
ook dat hierdie praktykaanwy-
sings “must . . . direct the perfor-
mance of any act in the operati-
on of the service”. 

Dus kan die ombuddiens reëls 
maak oor hoe hierdie diens ge-
bruik en bestuur moet word. 

Die ander bevoegdheid wat 
die ombuddiens natuurlik het 

wat reëls voor die deur van ske-
ma-inwoners kan lê, is om ’n be-
vinding in ’n geskil te maak. 

Die Ombudswet verleen nie 
aan die hoofombud die bevoegd-
heid om uit eie beweging reëls 
vir skemas in hierdie situasie te 
skep nie – en nog minder om 
aan trustees dié bevoegdheid te 
verleen of om deeltitel-inwoners 
se beweging tot hierdie mate in 
te perk nie. Vernaamlik in ge-
valle waar strenger maatreëls 
opgelê word as die bestaande in-
perkingsmaatreëls. 

Trustees en bestuursagente 
moet onthou dat hulle net dít 
mag doen waartoe hulle in ter-
me van  goedgekeurde  skema-
reëls, bestaande wetgewing, re-
gulasies, ander vorms van regs-
voorskrifte of voorgeskrewe 
eienaarsbesluite gemagtig is. 

Gaan die dokumente van toe-
passing op jou skema na en kry 
regsadvies as daar onsekerhede 
hieroor bestaan. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan in Somerset-Wes. 
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Dink weer oor ‘reëls’
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Virus of nie – 
onthou maar 
die huurkontrak
Die Covid-19-pandemie het 

’n uitwerking op almal 
– hetsy ’n eienaar, ver-

huurder of huurder van eien-
dom(me). 

Volgens Gerhard Kotzé, be-
sturende direkteur van die Re-
alNet Estate Agency Group, is 
dit belangrik om jou huuroor-
eenkoms altyd op skrif te hê. 

“Dit is nie net ’n vereiste 
van die Wet op Huurbehuising 
nie, maar ook die beste ma-
nier waarop jy enige toekom-
stige dispute oor die voorwaar-
des van jou huurooreenkoms 
kan vermy – veral as dit ’n 
ooreenkoms is wat beide par-
tye baie vinnig gesluit het,” sê 
Kotzé. 

Verhuurders moet voorne-
mende huurders se kredietre-
kords goed nagaan – met skrif-
telike toestemming natuurlik – 
nog voordat die persone by die 
huureiendom intrek. 

“Al het jy werklik die ekstra 
inkomste nodig, is dit veel be-
langriker om eerder iemand 
met ’n swak kredietrekord of 
slegte betalingsrekord weg te 

wys, as om later met die tydro-
wende en duur probleem te sit 
van ’n huurder wat nie sy 
huur betaal nie,” verduidelik 
Kotzé. 

Volgens hom behoort ’n 
huurdokument van die volgen-
de te inligting bevat: 
) Die kontakbesonderhede 
van beide die verhuurder en 
die huurder, sowel as hul tele-
foon- en noodnommers;  
) die adres en ’n beskrywing 
van die huureiendom; 
) besonderhede van die depo-
sito, die maandelikse huurbe-
drag en die duur van die huur-
kontrak; 
) die verantwoordelikhede 
van die verhuurder en die 
huurder wat die onderhoud 
van die eiendom betref sowel 
as die sekuriteit; en 
) die prosedure wat gevolg 
moet word om die huurkon-
trak te beëindig, te kanselleer 
of te beëindig, sowel as ’n lys 
van die bestaande defekte van 
die eiendom wat gedurende ’n 
inspeksie opgeteken is. 
– Eiendomme-redaksie

Het jy gehoor? Nuwe hooftuiste vir Capitec

’n Kunstenaarsvoorstelling van Capitec se pasvoltooide nuwe hoofkantoor 
wat in Technopark in Stellenbosch gebou is. WBHO was die hoofkon-
trakteur op die projek, terwyl dhk Architects die gebou ontwerp het. Die 
nuwe hoofkantoor beslaan drie verdiepings en het oopplan-sitplek vir 
sowat 2 000 mense. Die gebou is iKhaya (wat “huis” in Xhosa beteken) 
gedoop. 

Bladskud: Matyolo 
nou op PayProp-raad
Brenda Matyolo is vandeesweek as ’n 
nie-uitvoerende direkteur op PayProp 
se raad van direkteure in Suid-Afrika 
verwelkom.

Matyolo is alombe-
kend as die hoofbe-
dryfsbeampte van Afri-
can Rainbow Capital 
(ARC). Sy is ook ’n di-
rekteur van ARC Finan-
cial Services en dien as 
’n nie-uitvoerende direk-
teur op verskeie ander 
maatskappye se rade, lui 
’n verklaring wat deur 
Payprop uitgereik is.

PayProp is die groot-
ste verwerker van resi-
densiële huurtransaksies 
in die land. “Ons is trots 
om Brenda aan boord te hê en baie 
opgewonde om van haar geweldige 

kennis en ervaring van die Suid-Afri-
kaanse mark gebruik te maak, ten ein-
de ons markleierskap te behou en ver-
der uit te brei,” sê Johannes van Ee-

den, medestigter van 
PayProp, in die verklaring.

Van Eeden het PayProp 
in 2004 saam met sy 
broer, Jaco, begin en dien 
tans as die uitvoerende 
voorsitter van Humanstate 
– ’n private tegnologie-
groep waarin PayProp ook 
val.

Matyolo is ’n gekwalifi-
seerde ontologiese afrigter 
gesertifiseer deur Newfield 
in Amerika en het ’n nasio-
nale diploma in rekening-
kunde. Sy het ook ’n be-

stuursontwikkelingsprogram deur Uni-
sa se sakeskool voltooi.

Brenda Matyolo


