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BLIK OP DIE OMBUDDIENS

Verskaf 
inligting 
relevant 
tot saak

Ons ontvang gereeld navrae 
oor die deeltitelbedryf se 
Ombuddiens, en die rol 

wat dié diens speel om dispute in 
gemeenskapskemas op te los.

Lesers wil gewoonlik die vol-
gende weet: 
) Of die diens net van toepassing 
op deeltitelskemas is; 
) Dit die eerste stap in die regs-
proses is voordat ’n persoon die 
hof nader; 
) Of die Ombuddiens se bevin-
dinge afdwingbaar is; en 
) Wat gebeur indien jy nie die 
gevraagde inligting aan die Om-
buddiens verskaf nie. 

Só werk dit 
Die Ombuddiens word deur die 
Community Schemes Ombud Ser-
vice Act gereguleer wat op 
7 Oktober 2016 in werking getree 
het. Ingevolge dié wet het die 
Ombuddiens gedefinieerde funk-
sies.

Die funksies sluit onder meer 
die volgende in: om ’n diens vir 
dispuutbeslegting te lewer; oplei-
ding aan beregters te verskaf; om 
die gehalte van die dokumentasie 
vir die skemabestuur te reguleer, 
moniteer en beheer; én om die 
dokumentasie vir die skemabe-
stuur te ontvang en bewaar.

Dié diens word meer spesifiek 
getaak met dispuutbeslegting in 
gemeenskapskemas. Gemeen-
skapskemas word in die Ombud-
wet gedefinieer as alle skemas 
waar daar ’n gedeelde gebruik en 
verantwoordelikheid vir geboue 
en grond is – insluitende deelti-
telskemas, aandeleblokskemas en 
huiseienaarsverenigings wat ge-
skep is om ’n ontwikkeling, ’n 
skema vir afgetrede persone of ’n 
skema soos vervat in wet 14 van 
2005 te administreer.

Die Ombuddiens se dispuutbe-
slegtingsfunksie is dus nie net 
van toepassing op deeltitelske-
mas nie, maar dek al die voor-
melde skemas ook. 

Dispuutgevalle 
Wanneer ’n eienaar of inwoner 
van hierdie gemeenskapskemas 
in ’n dispuut betrokke raak, ver-
eis die Ombudwet dat hierdie eie-
naar of inwoner eers die interne 
remedies wat beskikbaar is uit-
put, voordat die Ombuddiens om 
bystand genader word.

Hierdie interne remedies word 
normaalweg in die bestuurs- of 
gedragsreëls van deeltitelskemas 
aangetref, sowel as in die grond-
wet van ’n huiseienaarsvereni-
ging of die reëls en kontrakte van 
ander gemeenskapskemas.

Indien hierdie dokumente geen 
voorsiening vir dispuutbesleg-
ting-prosedures maak nie, kan 
die eienaar steeds aan die trus-
tees skryf ten einde ’n oplossing 
tot die probleem te probeer be-
werkstellig.

Sou hierdie interne remedies 
nie suksesvol wees nie, kan ’n ei-
enaar die volgende stap doen en 
’n aansoek by die Ombuddiens in-
dien om die dispuut te oorweeg.

Die Ombudwet maak voorsie-
ning vir baie spesifieke uitkom-
ste/bevele in art. 39 van hierdie 
wet en elke aansoek tot die Om-
buddiens om dispuutbeslegting 

moet een of meer van hierdie uit-
komste lys as ’n remedie wat die 
aansoeker vereis.

Voorbeelde van die uitkomste 
in art. 39 is: 
(a) Die Ombuddiens moet bevind 
dat geouditeerde finansiële state 
voorberei moet word;
(b) Dat die trustees versekering 
moet uitneem, of die versekerde 
bedrag moet verhoog;
(c) ’n Bevel dat die gedrag van ’n 
inwoner ’n oorlas veroorsaak en 
dat die persoon hierdie gedrag 
moet staak;
(d) ’n Bevel om ’n troeteldier wat 
’n oorlas is te verwyder of onder 
beheer te bring;
(e) Dat strukture op gemeenskap-
like eiendom verwyder moet 
word;
(f) ’n Bevel wat ’n algemene jaar-
vergadering belê of sekere beslui-
te geneem op so vergadering be-
kragtig of as nul en van gener 
(“void”) waarde verklaar; of 
(g) ’n Bevel oor instandhouding. 

Blik op bevindings 
Wanneer ’n aansoek by die Om-
buddiens ingedien word en alle 
relevante inligting deur dié diens 
versoek en ontvang is, sal ’n ge-
regter ’n bevinding maak indien 
die aansoek binne die bevoegd-
heid van die diens val.

In terme van art. 56 van die 
Ombudwet is ’n bevel wat deur ’n 
beregter gemaak word afdwing-
baar asof dit ’n bevel van die hof 
is, en kan ’n party tot ’n dispuut 
só bevel by die klerk van die 
landdroshof of hooggeregshof in-
dien (afhangende van jurisdiksie) 
om dit as ’n bevel van die betrok-
ke hof te registreer.

’n Party of persoon wat deur ’n 
bevel geraak is mag slegs teen ’n 
bevinding appelleer op grond van 
’n regspunt (“a question of law”) 
en nie op grond van die meriete 
van ’n saak nie.

Dit is dus kritiek belangrik dat 
die aansoeker alle relevante feite 
in die dispuut goed weergee en 
die aansoek met omsigtigheid 
voorberei.

Daarbenewens moet die per-
soon wat antwoord op die aan-
soek, ook hul kant van die saak 
deeglik stel – want die bevel is 
bindend en afdwingbaar. 

Laaste sê 
Eienaars wat aansoeke by die 
Ombuddiens indien of wat op ’n 
dispuut antwoord, moet onthou 
dat art. 34 sekere oortredings lys.

Hierso is ’n paar voorbeelde: 
Dit is ’n oortreding om nie die ge-
vraagde inligting te verskaf nie, 
om misleidende inligting te ver-
skaf of om nie toegang tot die fi-
nansiële rekords van ’n skema te 
gee nie.

Só oortreding kan met ’n boete 
gepaardgaan, of tronkstraf van 
hoogstens vyf jaar indien ’n per-
soon hieraan skuldig bevind 
word.

Die Ombuddiens is ’n wonderli-
ke meganisme vir dispuutbesleg-
ting aangesien dit vir eienaars ’n 
goedkoper en vinniger oplossing 
bied.

Aansoeke moet egter versigtig 
voorberei word met inagneming 
van die jurisdiksie van die Om-
buddiens, sodat waardevolle tyd 
nie verlore gaan in ’n saak wat 
eintlik in ’n hof aangehoor moet 
word nie.
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Vir 
meer inligting, eiendomsverwante 
navrae of inligting oor kursusse, 
stuur ’n e-pos aan info@dhmlaw.
co.za of bel die kantoor by 
021 851 0359.
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