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Ek het in my rubriek van 21 
Maart vanjaar lesers gevra: 
“Ken jy jou skema?”

Dít bly in my opinie steeds die 
belangrikste vraag wat elke per-
soon wat in ’n deeltitelskema 
woon, hom- of haarself kan vra.

Deeltiteleienaars moet vir hul-
self ’n lêer skep by die huis waar-
in die volgende inligting gehou 
moet word: 
) ’n Volledige stel reëls van jou 
deeltitelskema – die bestuursreëls 
sowel as die gedragsreëls;
) Alle kennisgewings van verga-
derings of andersins wat jy self 
ontvang; 
) Die agenda en notule van elke 
algemene jaarvergadering; en
) ’n Afskrif van die goedgekeur-
de begroting vir die jaar.

Met só ’n lêer byderhand sal jy 
baie vrae wat van tyd tot tyd op-
duik self kan beantwoord.

Onthou net dat huiseienaars-
verenigings en lewensreg-eien-
domme effens anders werk en nie 
dieselfde dokumente het nie. Ek 
sal binnekort ’n rubriek spesifiek 
aan hierdie tipe skemas toewy. 

Leser vra oor verf 
’n Leser het ons onlangs in ken-
nis gestel dat die trustees van 
haar deeltitelskema “op ’n spesia-
le heffing besluit het”.

Hierdie heffing 
is oor ’n tydperk 
van ses maande 
betaalbaar, en 
gaan gebruik word 
om die wooneen-
hede en die grens-
mure binne die 
skema te verf.

Die koste hier-
van beloop meer 
as R150 000.

Ons leser het die 
volgende drie vrae 
oor hierdie spesia-
le heffing: 
) Moet die trus-
tees ingevolge die 
Bestuurswet ’n 
vergadering met 
die eienaars hier-
oor hou?; 
) Is daar ’n tydperk waarbinne 
die eienaars in kennis gestel moet 
word van hierdie besluit en ver-
stryk dit ná ’n paar weke?; en
) Is dit voldoende om sommige 
eienaars net per WhatsApp hier-
van te laat? Is dit afdwingbaar op 
diegene wat nie kennis hiervan 
ontvang het nie? 

Só staan sake 
Die trustees beroep hulself op ar-
tikel 3(3) van die Bestuurswet om 
die besluit te regverdig.

Artikel 3(3) en (4) van die Be-
stuurswet gee aan trustees die reg 
om spesiale heffings te hef met 
betrekking tot uitgawes wat 
voortspruit uit die regspersoon se 
verpligtinge onder artikel 3(1) 
– in hierdie geval instandhouding 
van die gemeenskaplike eiendom.

Dit bepaal dat ’n spesiale hef-
fing afdwingbaar word teen eie-
naars wanneer ’n trusteeresolusie 
voltrek word wat só bepaal – en 
nie wanneer deeltiteleienaars 
kennis daarvan ontvang nie.

Om prosedureel regverdig te 
wees, moet trustees egter verkies-
lik alle eienaars skriftelik van die 
besluit laat weet.

Die trustees hoef nie ’n verga-
dering met die eienaars te hou 
oor so ’n besluit nie – tensy die 
betrokke skema se reëls anders 
bepaal, of indien die eienaars 
vantevore op ’n algemene verga-
dering voorskrifte in hierdie ver-

Eiendomme
DEELTITELSKEMAS

Trustees 
besluit 
oor verf

band opgelê het.
Indien ons net die voorskrifte 

in artikel 3(3) oorweeg, lyk dit of 
die trustees se besluit regmatig 
geneem is, maar kom ons raad-
pleeg daardie lêer by die huis en 
lees verder. 

Fondse, raamwerke 
Artikel 3(1) van die Bestuurswet 
bepaal dat die regspersoon (alle 
eienaars) verplig is om sowel ’n 
administratiewe as ’n reserwe-
fonds vir die skema te skep.

Die administratiewe fonds han-
teer die uitgawes vir die jaar oor-
eenkomstig die begroting, terwyl 
die reserwefonds weer vir die toe-
komstige instandhouding van die 
“major capital items” in die deel-
titelskema voorsiening maak.

Dit is egter nie net die Be-
stuurswet wat ’n raamwerk vir 
trusteehandelinge daarstel nie, 
maar ook die reëls van ’n skema. 
Hierdie dokumente moet saam ge-
lees word.

Voorgeskrewe reël 21(3) bepaal 
as volg: “The body corporate may, 
on the authority of a written trus-
tee resolution – (a) levy members 
with a special contribution if ad-
ditional income is required to 
meet a necessary expense that 
cannot reasonably be delayed un-
til provided for in the budget for 
the next financial year . . .”

Voorgeskrewe reël 22(1) bepaal 
weer dat: “The body corporate or 
trustees must prepare a written 
maintenance, repair and replace-
ment plan for the common pro-
perty, setting out – (a) the major 
capital items expected to require 
maintenance, repair and replace-
ment within the next 10 years.”

“Major capital item” word vir 
doeleindes van die 
bostaande reël 22 
gedefinieer in voor-
geskrewe reël 2. 
Hierdie definisie 
verwys spesifiek 
na “interior and 
exterior painting 
and waterproofing” 
binne ’n skema.

Die laaste voor-
geskrewe reël wat 
ons moet oorweeg 
is reël 22(3). Dít be-
paal dat die in-
standhoudingsplan 
(die “MRR-plan”) 
deur die eienaars 
by die algemene 
vergadering goed-
gekeur moet word. 

Laaste sê 
Alhoewel die trustees dus by mag-
te is om spesiale heffings op eie 
stoom op te lê (tensy dit deur ’n 
reël of eienaarsbeperking verhoed 
word), word verfwerk beskou as 
’n “major capital item” en moet 
dit dus in die instandhoudings-
plan ingesluit word.

Verfwerk is nie dringend nie. 
Dit gebeur weinig dat die versuim 
om te verf skade veroorsaak (bui-
ten onooglikheid) en dit is abso-
luut ’n voorsienbare uitgawe.

Die wetgewer het juis besluit 
om eienaars deur middel van die 
bostaande bepalings te dwing om 
’n instandhoudingsplan te hê, so-
dat hulle beter finansiële seker-
heid het.

Spesiale heffings is soms nodig 
en dit is goed dat daar voorsie-
ning gemaak word vir so ’n tipe 
invordering van geld binne ’n 
deeltitelskema. Hierdie geld moet 
werklik net vir onvoorsiene, drin-
gende uitgawes aangewend word.
) Jou kontak: Malan is ’n prokureur 
verbonde aan die firma Du Plessis 
Hofmeyr Malan Ing. in Somerset-
Wes. Die firma skep individuele op-
leidingskursusse vir trustees op ver-
soek. Dit is ’n kombinasie van hul 
standaard-trusteekursusse en die 
skema se unieke dokumente. Dit 
kan dan jaarliks deur nuwe trustees 
in die skema voltooi word. Stuur 
e-pos na info@dhmlaw.co.za of ska-
kel 021 851 0359.

‘‘Hierdie heffing is 
oor ’n tydperk 
van ses maande 
betaalbaar, en 
gaan gebruik 
word om die 
wooneenhede en 
grensmure binne 
die skema te verf. 
Dit beloop meer 
as R150 000.
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