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DEELTITELEIENAARS EN HUL HEFFINGVERPLIGTINGE

Jy moet praat as daar krisis is

Die belangrikste rol wat ’n 
regspersoon waarskynlik 
namens die eienaars in ’n 

deeltitelskema vertolk, is die be-
heer en bestuur van daardie deel-
titelskema se finansies.

Weinig ander verpligtinge van 
die regspersoon sal nagekom kan 
word indien die geldsake van ’n 
skema nie in orde is en fyn dop-
gehou word nie.

Die trustees, as administratie-
we soldate van die regspersoon, 
sal byvoorbeeld nie instandhou-
dingswerk kan uitvoer, skoonma-
kers kan aanstel of munisipale 
dienste kan betaal indien hulle 

nie beplan vir hierdie uitgawes 
nie, die nodige geld van die eie-
naars kan invorder en streng 
binne die raamwerk van beste-
ding – soos in die begroting uit-
eengesit – kan bly nie. 

Heffings, o heffings
Dit is dan ook logies dat, indien 
’n skema se eienaars nie hul hef-
fings tydig betaal nie, hulle effek-
tiewelik veroorsaak dat sekere 
beplande items vir die jaar waar-
skynlik nie voltooi kan word nie 

– en die nodige dienste sal ook 
nie ingewin kan word nie – om-
dat die regspersoon nie die kon-
tantvloei gaan hê om daarvoor te 
betaal nie.

Soos julle weet, moet daar jaar-
liks ’n begroting vir ’n deeltitel-
skema op die algemene jaarver-
gadering goedgekeur word.

Daardie begroting bevat die 
items waarvoor daar vir die ko-
mende finansiële jaar voorsie-
ning gemaak word. ’n Proporsio-
nele gedeelte van daardie begro-

ting is die heffings wat ’n 
deeltiteleienaar moet betaal.

Daar bestaan altyd ’n geïmpli-
seerde rangorde van belangrik-
heid vir hierdie items, byvoor-
beeld: Dit is baie belangrik om 
die munisipale dienste te betaal 
ten einde dienslewering aan die 
skema te verseker, maar die verf 
van die gebou (alhoewel dit tog 
noodsaaklik kan wees) kan oor-
staan indien dit moet.

As daar genoeg mense in ’n 
skema is wat kronies nie hul hef-

fings betaal nie, kan hierdie soge-
naamde “minder belangrike” ta-
ke nie gedoen word nie. Hierdie 
take moet dan weer opgeneem 
word in die begroting vir die vol-
gende jaar. 

Persoonlike omstandighede 
Wat gebeur dan as daar weer ver-
skeie deeltiteleienaars in die ko-
mende jaar is wat ook nie hul 
heffings op tyd betaal nie?

Daardie items moet dan net 
weer oorstaan en só gaan die 
regspersoon se instandhouding 
van die skema agteruit, die reke-
ninge raak agterstallig en op sy 
beurt moet die heffings uiteinde-
lik verhoog word – of daar moet 
spesiale heffings gehef word ten 
einde hierdie tekorte aan te vul.

Dit gebeur soms dat ’n eienaar 
in ’n posisie is waar sy of haar 
persoonlike omstandighede ver-
oorsaak dat hulle net nie die hef-
fings kan betaal nie.

Te midde van die Covid-19-pan-
demie en die gevolglike inper-
king, sal die bogenoemde waar-
skynlik meer voorkom aangesien 
soveel mense hul werk verloor 
het en die ekonomie (en daarmee 
saam werkgeleenthede) ’n ernsti-
ge knou weg het. 

Skuldinvordering
Ná ’n maand of twee van agter-
stallig wees, sal die regspersoon 
of bestuursagent normaalweg ’n 
aanmaning stuur. As dit op dowe 
ore val (of die eienaar beskik 
werklik nie oor die geld om dit te 
betaal nie), sal ’n dagvaarding 
waarskynlik kort daarna volg.

Eienaars word dikwels opstan-
dig teenoor trustees wat die beta-
ling van heffings op hierdie wyse 
hanteer. Eienaars moet egter in 
gedagte hou dat hierdie werks-
wyse werklik in die kollektiewe 
belang van die deeltitelskema is.

As eienaars vir jare agterstal-
lig is sonder dat die trustees die 
skuld invorder, mag die regsper-
soon se eise dalk onafdwingbaar 

word en sal dit die regspersoon 
in ’n groter finansiële verknor-
sing plaas. 

Bekostigbaarheid 
’n Aspek wat dalk nou ook al hoe 
meer ’n rol sal speel, is of eie-
naars werklik die onkostes ver-
bonde aan sy of haar eenheid 
steeds kan bekostig.

’n Eienaar wat dalk voorheen 
in staat was om hierdie onkostes 
te dek, sukkel dalk nou in hierdie 
omstandighede om dit by te 
bring.

Indien dit met jou sou gebeur, 
is dit gewoonlik die moeite werd 
om met die trustees daaroor te 
kommunikeer.

Indien hulle sou instem dat jy 
’n afbetalingsooreenkoms mag 
sluit om die agterstallige heffings 
oor ’n sekere tydperk te delg, pro-
beer dit maar doen en hou tog by 
die ooreenkoms.

Dit is nie ’n reg om die opsie te 
kry om agterstallige heffings af te 
betaal nie. Die trustees mag on-
middellike betaling eis.

In uitsonderlike gevalle is dit 
egter dikwels ’n oplossing. 

Laaste sê 
Die grootste onmin tussen trus-
tees en eienaars oor hierdie aan-
geleentheid spruit gewoonlik 
voort uit ’n breuk van kommuni-
kasie tussen die partye.

Solank die kommunikasieka-
nale oop bly, almal ter goeder 
trou optree en waar daar ooreen-
komste bereik word en die partye 
daarby hou, kan jy verhoed dat 
jou persoonlike finansiële krisis 
jou deeltitelskema se regsper-
soon se finansiële krisis word. 
) Jou kontak: Vir meer inligting, 
eiendomsverwante navrae, kur-
susse of regsadvies, stuur ’n 
e-pos aan Malan by die firma Du 
Plessis Hofmeyr Malan Ing. by 
info@dhmlaw.co.za of bel haar 
by 021 851 0359. Die firma is in So-
merset-Wes. Besoek ook gerus 
www.dhmlaw.co.za vir inligting.

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM EN 
DIE REG 

Het jy gehoor? 
18% 
Volgens FNB se peiling onder eiendomsagente vir die 
tweede kwartaal sit soveel persent van mense hul 
huis op die mark omdat hulle weens 
finansiële druk wil afskaal. Dis veral 
mense wie se huis minder as 
R750 000 werd is (23%), maar 14% 
van mense met eiendom van meer 
as R3,6 miljoen skaal ook af, berig 
Hanlie Stadler op Netwerk24. 

4,8%
Eiendom in Mpumalanga groei tans met soveel 
persent per jaar, wat dit tans die provinsie 
met die sterkste eiendomsmark in die 
land maak, lui ’n verklaring wat deur 
Lew Geffen Sotheby’s International 
Realty uitgereik is. Die Wes-Kaap, wat 
vir lank die markleier was, beklee nou ’n 
tweede plek met ’n jaarlikse huisprysin-
flasie van 4,6%. Die Noord-Kaap het se-
dert Junie verlede jaar vanaf 2,8% tot 
4,2% gegroei.  

140 000 
Die konstruksiesektor kan vanjaar met tot 18% inkrimp weens die koronavi-
rus-pandemie en daar word geraam tot soveel mense kan hul werk in dié 
sektor verloor, wys navorsing van Industry Insight. Cobus Bedeker, be-
sturende direkteur van Evergreen 
Property Investments, het Dinsdag in 
’n verklaring gesê dit is uiters belang-
rik dat konstruksieprojekte so gou 
moontlik weer op dreef kom, berig 
Elvira Wood op Netwerk24. Volgens 
hom het die sektor reeds ’n taak-
span saamgestel om te bepaal hoe 
alle belanghebbendes op kort tot 
mediumtermyn bygestaan kan word.


