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Soos die gereelde lesers van 
hierdie rubriek weet, is die 
bestuur en administrasie 

van ’n deeltitelskema ’n verplig-
ting wat op alle eienaars rus, 
maar prakties deur die verkose 
trustees van die skema uitgevoer 
moet word.

Artikel 7(1) van die Bestuurs-
wet vir Deeltitelskemas bepaal 
in hierdie verband as volg:

“Die funksies en bevoegdhede 
van die regspersoon moet, onder-
hewig aan die bepalings van 
hierdie wet, die reëls en beper-
kings wat op ’n algemene verga-
dering van die eienaars van een-
hede opgelê word of opdragte 
wat gegee word, deur die trus-
tees van die regspersoon uitge-
voer en uitgeoefen word ingevol-
ge die reëls.”

Dít beteken . . .
Dit is nodig om hier uit te wys 
dat hierdie bepaling in die wet 
opgeneem is en nie in die reëls 
nie – daarom is dit van toepas-
sing op alle deeltitelskemas, on-
geag van wanneer die skema ge-
registreer is of watter reëls daar-
op van toepassing is. (Reëls mag 
nie teenstrydig met die Be-
stuurswet of voorgeskrewe reëls 
wees nie).

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM 
EN DIE REG

Artikel 7(1) hierbo plaas ’n 
verpligting op eienaars om trus-
tees te kies, aangesien die wetge-
wer die woord “moet” gebruik: 
“Die funksies en bevoegdhede 
van die regspersoon moet . . .”

Die deeltiteleienaars kan dus 
nie hul eie diskresie hieroor ge-
bruik nie.

Artikel 7(1) gaan egter verder 
en stel die bestuur en admini-
strasie van die skema deur die 
trustees onderworpe aan die be-
palings in die Bestuurswet, die 
reëls en enige beperkinge of di-
rektiewe wat eienaars by ’n alge-
mene vergadering op trustees 
plaas. Hierdie gedeelte van die 
bepaling beperk weer die trus-
tees se bevoegdhede. 

Bestuur verskil 
Die bestuur van deeltitelskemas 
verskil gewoonlik drasties van 
skema tot skema. Party skemas 
is groot en bestaan uit honderde 
eenhede, hulle word deursigtig 
bestuur en die reëls word streng 
en doeltreffend toegepas.

Ander skemas is weer kleiner 
en die bestuur is meer persoon-
lik, besluite word dalk sommer 
op die trappe geneem en solank 
almal saamstem en dinge goed 
gaan, “werk” hierdie stelsel dalk 
ook. (Dit is egter teenstrydig met 
die wetlike bepalings.)

Die probleem tree egter in 
wanneer eienaars nie met me-
kaar saamstem nie en hulle op 
die reëls begin beroep – wat nie 
toegepas word nie, waarvan daar 
in die verlede afgewyk is óf 
waaroor daar nou ’n dispuut be-
staan.

’n Herverkiesing van trustees 
volg dan gewoonlik, of sommige 
eienaars probeer afstig van die 

bestuur en hul eie ding doen.
Streng beperkings word dalk 

by ’n algemene vergadering op 
die trustees geplaas deur eie-
naars wat siek en sat is, en die 
trustees se bevoegdhede word ge-
heel en al beperk.

Dit gebeur ook dat die be-
stuursagent dalk vervang word, 
of die Ombuddiens en howe 
word om hulp genader. 

Frustrasies loop hoog 
In my ervaring is die bogenoem-
de situasie gewoonlik ’n gevolg 
van onduidelike, ondoeltreffende 
prosesse of swak kommunikasie 
deur die trustees.

Hoewel ’n verandering in ’n 
bestuurspan positief kan wees, 
het die opbou van emosies en ge-
deelde frustrasies onder eie-
naars in die aanloop tot die 
groot verandering in die be-
stuurstruktuur ’n dieper emosio-
nele uitwerking wat lank ná die 
verkiesing ’n slegte smaak in ei-
enaars se monde laat.

Verhoudings tussen bure ver-
brokkel ook dikwels – vernaam 
in deeltitelskemas vir afgetrede 
mense. Hierdie frustrasie en on-
rustigheid onder deeltiteleie-
naars lei gewoonlik daartoe dat 
die algemene publiek bewus 
word van die onenigheid – wat 
dan op sy beurt weer die reputa-
sie van ’n deeltitelskema skade 
kan berokken. Onthou: Reputa-
sie is gelyk aan verkoopbaar-
heid. 

Lees die tekens 
Daar is gewoonlik vroeë waar-
skuwingstekens dat ’n bestuurs-
verskuiwing aan die kom is.

Ek voel dat die verkose trus-
tees hier ’n belangrike rol speel 

om die “revolusie” óf te ontlont 
(deur die gevraagde inligting of 
antwoorde op ’n oop en eerlike 
wyse te voorsien), óf om te be-
dank indien hulle voel hulle is 
nie in staat om die situasie reg 
te hanteer nie.

Só kry ander die geleentheid 
om die voortou te neem en enig-
heid te bewerkstellig.

’n Derde oplossing is om ’n 
vergadering te belê met ’n onaf-
hanklike regsgeleerde of be-
stuursagent om die punte in die 
dispuut uit te praat en dit te pro-
beer besleg. 

Laaste sê 
Trustees moet verkies word, en 
moet binne die raamwerk van 
die reëls, wet en direktiewe be-
stuursfunksies uitoefen.

Goeie trustees verstaan egter 
ook dat, afgesien van die “reëls”, 
die menseverhoudinge tussen 
die eienaars binne die skema 
eintlik ook “bestuur” en be-

skerm moet word.
Hierdie verhoudinge kan ’n 

positiewe of negatiewe kultuur 
skep. Dit kan óf vir die algemene 
publiek ’n welkome uitnodiging 
wees om in jou skema eiendom 
aan te koop (voornemende ko-
pers baklei sommer vir ’n plek-
kie), óf die verhoudinge is só 
versuur dat die algemene pu-
bliek nie eers wil kom kyk wat 
adverteer word nie, want hulle 
wil nie in ’n muisnes inkoop nie.

Laastens: Deeltiteleienaars 
moet hulself net weer herinner 
dat die trustees deur hulle ver-
kies word. As persone met swak 
administratiewe vaardighede be-
noem word, kan hulle net hulself 
daarvoor die skuld gee.

Eienaars moet ook hul eie ver-
houdings met bure so goed 
moontlik beskerm. Dit sluit in 
om diplomaties en respekvol op 
te tree en die meerderheidstem 
te aanvaar, al verskil jy dalk van 
ander.

Skemabestuur en verhoudings

Daar is wel weer lewe in die 
mark vir nywerheids-, kleinhan-
del- en kantooreiendomme.

Die wenner is nywerheidseien-
dom en die agteros is die kan-
toormark, maar in al drie sekto-
re is daar nog nie dieselfde vlak 
van transaksies as voor die Co-
vid-19-pandemie nie.

Dit blyk uit FNB se jongste 
kwartaalpeiling onder make-
laars van kommersiële eiendom.

Die aktiwiteit in dié eiendoms-
mark is beter as in die laaste 
kwartaal van 2020, maar nog nie 
op dieselfde vlak as ’n jaar gele-
de nie. Makelaars is meer opti-
misties oor die vooruitsigte vir 
nywerheidseiendom oor die vol-
gende ses maande, want dit is 
tans bekostigbaarder vergeleke 
met die ander twee sektore, blyk 
uit die peiling.

Daar is nou ’n groter vraag na 
nywerheidseiendom vanweë die 
groter skuif na e-handel, wat 
meer pakstoor- en logistieke ge-
riewe vereis, sê John Loos, eien-
domsekonoom en eiendomsek-
torstrateeg by FNB se afdeling 
vir handelseiendomfinansiering.

Die makelaars meen die klein-
handeleiendomsektor word nie 

so erg geraak deur die groei in 
aanlyn inkopies as wat die kan-
toorsektor deur die sukses van 
die werk-van-die-huis-af-kultuur 
geraak word nie.

Die ontleding van FNB-kliënte 
se kaartbesteding wys verder dat 
groot hipermarkte en kleiner 
sentrums soos geriefswinkels on-
danks die inperking verlede jaar 
beter gevaar het as groot streek-
winkelsentrums en winkels in 
middestede.

Meer as 40% van die make-
laars verwag egter dat maatskap-
pye wat kantore huur, gaan her-
oorweeg hoeveel kantoorruimte 
hulle regtig benodig, en sal af-
skaal. Dis boonop nie net die 
geesdriftige aanvaarding van 
werk van die huis af wat tot ’n 
afname in die vraag na kantoor-
ruimte lei nie.

Dis ook weens die afname in 
indiensneming in die sektor vir 
finansies, eiendom en sakedien-
ste. Die getal werksgeleenthede 
in die sektor het in die tweede 
en derde kwartaal van 2020 met 
7% geval, en dit sal opsigself tot 
’n aansienlike afname in die 
vraag na kantoorruimte lei. 
– Francois Williams

Flits: Fabriekseiendom 
presteer nou die beste

           R10
Dís gemiddeld 
hoeveel 
meer 
huurgeld 
verhuur-
ders in 
Desember 
2020 teen-
oor Desember 
2019 verdien het. 
Dit verteenwoordig ’n 
styging van 0,1% – van R7 844 ein-
de 2019 tot R7 854 einde 2020, 
berig Hanlie Stadler op Net-
werk24. Dit blyk uit die huurin-
deks wat die verhuringsfirma 
PayProp vroeër die maand uitgereik 
het.
 
       0,75%
Die kredietburo TPN het bekend 
gemaak vir die hele vierde kwar-
taal het die gemiddelde huurgeld 
met soveel persent gedaal, berig 
Stadler. Die daling in die gemid-

delde huurgeld 
in baie 
provinsies word 
toegeskryf aan 
die 
vernietigende 
effek wat die 
Covid-19-
pandemie en 
inperking op 
mense se 
inkomste 
gehad het. 
PayProp sê 
baie mense het 
weens geldelike 
druk hul huurwoning 
opgesê en saam met familielede of 
vriende ingetrek. Ander het langer 
goedkoper blyplek gehuur.

         1 uit 5  
Meer as een uit vyf huurders, of-
tewel 20,9%, het 2020 met ag-
terstallige huurgeld in die rooi 
afgesluit, toon PayProp se in-

deks. Die syfer styg egter so hoog 
as 25,4% in Noordwes, terwyl die 
Wes-Kaap op 18% die laagste per-
sentasie agterstallige huurders het, 
berig Stadler. Die gemiddelde van 
20,9% is baie beter as die ge-
middelde van 24,9% in die 
tweede kwartaal van 2020. Dit 
was in dié kwartaal dat die 
strengste vlak van die inperking 
gegeld het, veral in April en Mei, 
en miljoene mense nie kon werk 
nie. Aan die begin van 2020 was 
19,4% agterstallig met huur. 
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