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STRUKTURE EN KUNDIGE ADVIES

Wie moet dan vir 
dié gebreke in ’n 
skema opdok? 

’N Leser skryf onlangs vir my met die 
volgende navraag: “Ek is ’n nuwe 
trustee van ’n deeltitelskema en dit 

lyk of daar ongelooflik baie dinge is wat ’n 
mens moet weet!

“Die saak wat my nou pla is die Onderhoud-, 
Vervanging- en Herstelplan (MRRR-plan) wat 
nodig is. Waar lê die lyn tussen die trustees 
(regspersoon) en die eienaar wat hierdie plan 
betref? Die trustees/regspersoon het uiteraard 
verantwoordelikhede sover dit die instandhou-
ding van die eiendom betref, maar kan tog nie 
alle verantwoordelikheid aanvaar nie?

“As daar inherente of patente-defekte in ’n 
eenheid was, en daar ontstaan byvoorbeeld wa-
terskade binne en buite omdat die oorspronkli-
ke kontrakteur swak werk gedoen het – en die 
eienaar dit nie opgemerk het toe hy/sy die ei-
endom gekoop het nie – kan die regspersoon 
tog seker nie daarvoor verantwoordelikheid 
aanvaar nie?” 

Eenvoudig, dog kompleks 
Ek is altyd só bly as ek navrae van lesers ont-
vang en hierdie navraag is ’n baie goeie voor-
beeld van ’n oënskynlik eenvoudige vraag wat 
eintlik meer kompleks is.

’n Behoorlike antwoord sal nie net vereis dat 
’n regsgeleerde die saak in meer besonderhede 
oorweeg nie. Waar daar strukturele skade is, 
moet ’n kundige in die boubedryf ’n inspeksie 
uitvoer om hom/haar in staat te stel om ’n ver-
slag oor die gebreke voor te berei.

Hierdie verslag moet minstens die volgende 
inligting bevat: (a) bevestiging van die gebre-
ke, die ligging en aard; (b) moontlike oorsake 
vir hierdie gebreke; en (c) die aanbevelings vir 
die herstel van hierdie spesifieke gebreke.

Die vereistes vir die korrekte samestelling 
van ’n instandhoudingsplan word in Bestuurs-
reël 22 vervat, wat in kort bepaal dat die plan 
die “major capital items” in die skema moet 
identifiseer wat binne die volgende tien jaar in-
standhouding mag verg.

Dié Bestuursreël bevestig verder die formu-
les waarvolgens die koste van hierdie uitgawes 
bereken moet word, sowel as dat die trustees 
op elke algemene jaarvergadering aan die eie-
naars verslag moet doen oor die mate waartoe 
die instandhoudingsplan gedurende die vorige 
boekjaar geïmplementeer is.

Die instandhoudingsplan is dus ’n begroting 
vir toekomstige instandhoudingswerk, maar 
soos die jare aanstap, raak die toekoms die he-
de en moet die plan weer aangepas word om 
die tiende jaar in te sluit. Dit is dus nie ’n sta-
tiese dokument nie. 

Antwoord op lesersvraag 
Die leser se eerste navraag is waar die lyn tus-
sen die trustees of regspersoon en ’n eienaar lê 
wat hierdie plan betref. Ingevolge artikel 3 van 
die Bestuurswet is dit die plig van die regsper-
soon om ’n administratiewe- en reserwefonds 
te skep, te onderhou en bydraes tot die fondse 
deur middel van heffings in te vorder.

Daar is dus ’n plig op elke eienaar om hier-
die bydraes te maak en die trustees moet hier-
die bepaling namens die eienaars toepas 
– deur die instandhouding van die “major ca-
pital items” uit te voer. Ek vermoed wat die le-
ser eintlik vra, is tot watter mate trustees aan-
spreeklik gehou kan word vir die historiese in-
standhouding wat nie plaasgevind het nie.

Die antwoord hierop sal egter ’n veel dieper 
ondersoek na die feite vereis. Wat ek wel kan 
sê, is ongeag die oorsaak van ’n gebrek (as 
daar wel ernstige gebreke is wat herstel moet 
word, vernaamlik strukturele gebreke), dit on-
middellike aandag behoort te geniet om verde-
re skade te voorkom – ongeag die rede waarom 
die gebrek ontstaan het. 

Aanspreeklikheid 
Wie is dan aanspreeklik vir die herstelkoste 
van historiese gebreke? In baie gevalle sal die 
versekering die strukturele skade dek en moet 
hulle eerste gekontak word, maar dit gebeur 
soms dat die versekeringsmaatskappy bevind 
dat die gebrek bloot ontstaan het as gevolg van 
’n gebrek aan instandhouding en dan kan hulle 
dalk nie die herstelwerk dek nie.

In só ’n geval sal die eienaars gesamentlik 
aanspreeklik wees vir die onkoste ooreenkom-
stig hul deelnemingskwotas en dit kan nodig 
wees vir die trustees om ’n spesiale heffing vas 
te stel indien daar nie vir die herstel begroot is 
nie. Indien die gebou onlangs gebou is, sal die 
ontwikkelaar dalk nog vir die herstel van ge-
breke aanspreeklik wees.

Sover dit gebreke in eenhede aangaan wat 
nie deur vorige eienaars verklaar is met die 
verkoop van die eenhede nie, moet daardie 
voormalige eienaars en nuwe eienaars die aan-
spreeklikheid vir skade tussen hulle vasstel.

Sulke gebreke kan dalk gedek word deur die 
voetstoots-klousule wat redelik standaard in 
koopkontrakte voorkom – mits die gebrek by-
voorbeeld nie deur die eienaar weggesteek is 
nie. Die regspersoon sal dalk egter moet in-
spring indien die oorsaak van die skade voort-
spruit uit ander eenhede of gemeenskaplike ei-
endom. Die Bestuursreëls en Bestuurswet 
maak voorsiening hiervoor.
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