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’N Gereelde leser het vir 
ons die volgende na-
vraag gestuur rakende 

’n behuisingskema met ’n huis-
eienaarsvereniging waar hy ’n 
eiendomseienaar is: 

“Met die opstel van die grond-
wet was die kompleks-sekuriteit 
nog onvoltooid en is daar op ’n 
vergadering besluit dat dit drin-
gend voltooi moet word – kame-
ras, elektriese heining op die 
ringmuur, elektroniese hek en 
wagte by die hek. 

“ ’n Klousule wat bepaal dat ’n 
80%+1 stemme nodig is om enige 
verandering aan die sekuriteit 
aan te bring, is in die grondwet 
vervat. Almal het geteken, want 
ons moes alles doen om die seku-
riteit in plek te kry omdat dit toe 
nog onvoldoende was. 

“Nou, ses jaar later, is die se-
kuriteitsituasie as volg: Daar is 
10 kameras rondom die kom-
pleks, ’n elektriese heining reg 
rondom op die ringmuur, elke 
huis het ’n alarm en paniek-
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knoppie gekoppel aan die wag by 
die hek en die sekuriteitsfirma, 
die ingangshek werk elektronies 
met afstandbeheerknoppies en is 
toegerus met ’n magneet wat 
hom dig toehou. Daar is ’n 24-
uur-wagdiens by die hek. 

“Ons heffings is astronomies 
en ongeveer 79% van die heffing 
is toe te skryf aan sekuriteitsuit-
gawes. Benewens die feit dat dit 
baie duur is vir eienaars, skrik 
dit ook toekom-
stige kopers af. 

“ ’n Komitee 
is aangestel om 
alternatiewe te 
ondersoek en al-
ternatiewe seku-
riteitsmaatreëls 
is geïdentifiseer, 
wat ons heffings 
na ’n kwart van 
die bestaande 
heffing sal sny. 
Die skema is 
klein en elkeen 
se stem dra dus 
’n groot gewig. 

“Daar is twee 
eienaars wat nie 
toestem tot ’n 
wysiging tot die 
grondwet nie en 
nou kan ons nie voortgaan om 
die aanpassing te maak nie. Vol-
gens my is die 80%+1-klousule 
onregverdig teenoor ten minste 
die helfte van die inwoners. 

“Kan die grondwet verander 

word? Is daar ’n minimum ver-
eiste vir sekuriteit by ’n kom-
pleks? Wat kan beskou word as 
standaard in ’n sekuriteitskom-
pleks? Word daar onderskeid ge-
tref tussen ’n guarded estate en 
’n security estate?” 

Só staan sake 
Hierdie navraag het betrekking 
op ’n behuisingskema met ’n 
huiseienaarsvereniging en dus 

nie op deeltitel-
skemas nie. 

Tog is daar  
van die begin-
sels wat ook van 
toepassing is op 
’n deeltitelske-
ma. 

Trustees en 
ander eienaars 
in albei soorte 
behuisingske-
mas kry hul be-
voegdhede van-
uit die grondwet 
en reëls (by 
huiseienaarsver-
enigings) – en 
die wet en reëls 
(by deeltitelske-
mas). 

Die eerste stap 
is dus om vas te stel wat jou spe-
sifieke behuisingskema se 
“reëls” oor die betrokke aange-
leentheid sê. 

Dit is gebruiklik om die doel-
stellings van ’n huiseienaarsver-

eniging saam te vat aan die be-
gin van ’n grondwet en dit is 
verder redelik algemeen dat 
hierdie doelstellings spesifieke 
verpligtinge rakende die beveili-
ging van ’n skema uiteensit. 

Die grondwet in so ’n behui-
singskema reguleer die kontrak-
tuele verhouding tussen die eie-
naars. Daar mag eienaars wees 
wat spesifiek in daardie skema 
gekoop het vanweë die feit dat 
die sekuriteit daar so ’n hoë pri-
oriteit is, en dat die bepaling ra-
kende die kompleks se sekuriteit 
nie maklik gewysig kan word 
nie. 

Hoe gemaak? 
Of die Ombuddiens die soge-
naamde minderheid-eienaars in 
so ’n situasie tegemoet sal kom, 
is te betwyfel. 

Dít gesê beteken dit ook nie 
dat die gegriefde eienaars nie die 
Ombuddiens mag nader om me-
diasie of ’n bevinding in hierdie 
verband nie. 

Daar bestaan nie ’n standaard- 
minimum vereiste vir sekuriteit 
nie, en die onderskeid tussen gu-
arded estate en security estate 
word meer vir bemarkingsdoel-
eindes gebruik as enigiets an-
ders. 

Daar is ook nie twee behui-
singskemas wat presies dieselfde 
sekuriteitsmaatreëls in plek het 
nie. Elkeen word maar ontwerp 
op grond van die fisieke ligging 

van daardie skema, die ontwik-
kelaar se visie vir die skema, die 
eienaars se behoeftes en wat in 
daardie area se eiendomsmark 
plaasvind. 

Die grondwet kan net ooreen-
komstig die bepalings daarin ge-
wysig word, tensy die Ombud-
diens anders bepaal. 

Hoe ver die Ombuddiens sal 
gaan om ’n grondwet wat deur 
die plaaslike regering aanvaar 
is, self te wysig en daardeur ’n 
kontrak vir die eienaars te skep 
(waar die vereiste minimum 
stemme nie bekom kan word om 
dit te doen nie) sal ons met tyd 
leer. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Vir 
eiendomsverwante navrae, advies 
of ander inligting, stuur e-pos na 
info@dhmlaw.co.za. 

Wie besluit oor sekuriteit? 

‘‘Daar mag eienaars 
wees wat spesifiek 
in daardie skema 
gekoop het vanweë 
die feit dat die 
sekuriteit daar so ’n 
hoë prioriteit is, en 
dat die bepaling 
rakende die kom-
pleks se sekuriteit 
nie maklik gewysig 
kan word nie.

Eiendomme-redaksie

Raadpleeg eiendomsagente meer 
gereeld rakende ander eiendoms-
kwessies – nie net as jy koop of 
verkoop nie, meen kenners.

Volgens Gerhard Kotzé, bestu-
rende direkteur van die eien-
domsgroep RealNet, het die 
meeste Suid-Afrikaners net ’n 
handvol kere met eiendomsagen-
te te make – en dis gewoonlik 
slegs as hulle ’n eiendom koop of 
verkoop. Huiseienaars behoort 
egter agente as betroubare kon-
sultante te beskou en moet baie 
meer interaksie met hulle hê.

“ ’n Gekwalifiseerde, professio-
nele eiendomsagent wat onbe-
vooroordeelde advies kan gee, 
sonder om die kliënt te druk om 
te verkoop of op te gradeer, is 
die regte persoon om huiseie-
naars en kopers te help om be-
sluite te maak wat hul bates se 
waarde sal verbeter en be-
skerm,” verduidelik Kotzé. 

Hulp met dít alles 
“ ’n Eiendomsagent kan jou by-
voorbeeld help om te besluit of 
jy na ’n nuwe huis moet trek om-
dat jy meer ruimte nodig het en 
of net jou bestaande eiendom 
moet opknap.

“Om jou bestaande eiendom te 
vergroot, mag dalk soos die lo-
giese antwoord klink as jy in ag 
neem hoe ontwrigtend dit is om 
te trek, sowel as die koste daar-
aan verbonde. Die pandemie die 
laaste jaar het ook veroorsaak 
dat baie eiendomseienaars ’n 
huisopknapping oorweeg om 

meer ruimte te skep vir ’n tuis-
kantoor of om te studeer,” voer 
Kotzé aan.

“Dit mag dalk egter nie die fi-
nansieel verstandigste ding wees 
om te doen nie – veral as hierdie 
opknappingsprojek die waarde 
van die eiendom bo die huidige 
pryskerf van die ander eiendom-
me in die woonbuurt laat styg. 
Ons noem dit oorkapitalisering 
en dit is ’n risiko omdat die eie-
naar waarskynlik geld gaan ver-
loor as hy of sy die eiendom 
skielik vanweë onvoorsiene om-
standighede soos ’n afdanking of 
afleggings van die hand moet 
sit.”

Kotzé stel voor dat huiseie-
naars wat groot veranderings en 
opknappings wil doen, dit slegs 
moet oorweeg as hulle vir seker 
weet dat hulle vir minstens die 
volgende vyf tot tien jaar nog 
daar gaan woon.

Kry advies 
Voordat jy jou besluit neem, 
raadpleeg eers ’n eiendomsagent 
wat die planne en kostebera-
mings van die projek kan na-
gaan. Die agent sal dít dan met 
die huis se waarde vergelyk, so-
wel as met die mees onlangse 
verkoopspryse wat daar in jou 
buurt behaal is, ten einde te be-
paal hoeveel jy moet bestee om 
die sogenaamde plafon vir huis-
pryse in jou omgewing te bereik.

“Hierdie bedrag sal waarskyn-
lik toeneem as die vraag van 
voornemende kopers groter is as 
die aanbod beskikbare huise in 
jou area wat te koop is – en as 

die huispryse daar goeie groei 
toon. Die teenoorgestelde is na-
tuurlik waar as die aanbod gro-
ter as die vraag is en die huis-
pryse nie groei nie,” sê Kotzé.

As die bogenoemde die geval 
is, sal dit dalk slimmer wees om 
eerder te trek as om jou huis op 
te knap en te vergroot. 

O, die rentekoerse! 
Volgens Kotzé is daar nóg ’n be-
langrike faktor wat huisopknap-
pings tans minder aanloklik kan 
maak, en dit is die baie lae ren-
tekoerse wat Suid-Afrikaners 
tans geniet.

Die rentekoerse maak dit dus 
vir huiseienaars wat dit kan be-
kostig baie maklik om net na ’n 
groter, beter eiendom te trek as 
hulle meer ruimte nodig het, eer-
der as om met die ongerief van 
’n raserige, ontwrigtende bou-
projek opgesaal te sit.

Daar is ook heelwat huiseie-
naars wat nou ’n vaste koers op 
hul huisverbande oorweeg, óf 
die opsie om hul eiendomme te 
herfinansier om kapitaal los te 
maak, voer Kotzé aan.

“Ek stel weer eens egter voor 
dat huiseienaars eers ’n eien-
domskenner hieroor raadpleeg 
wat toegang het tot inligting om 
dit vir jou makliker te maak om 
die regte besluit te neem. Moenie 
huiwerig wees om agente oor 
hierdie tipe kwessies te nader 
nie. ’n Goeie agent stel nie net 
daarin belang om ’n eiendom te 
koop of te verkoop nie, maar wil 
uiteindelik langtermynverhou-
dings met kliënte bou.”

Raadpleeg agente meer
Boubedryf op die herstelpad
Dit lyk of die V-vormige herstel 
in die boubedryf aan’t stabiliseer 
is, maar daar is hoop dat die 
boubedryf verder deur die loop 
van die jaar sal herstel.

Die waarde van bouplanne wat 
die groter munisipaliteite goed-
gekeur het, het aansienlik ge-
styg. Dit lei tot optimisme, want 
dit is gewoonlik ’n leidende aan-
wyser vir toekomstige konstruk-
sie-aktiwiteite, sê die ekonoom 
dr. Roelof Botha.

Die boumateriaalverskaffer 
Afrimat se konstruksie-indeks 
vir die eerste kwartaal vanjaar 
wys wel ’n effense daling van die 
skerp herstel wat dit in die der-
de en vierde kwartale van verle-
de jaar getoon het.

Die indeks is 5,6% laer as in 
die vierde kwartaal, maar die 
vierde kwartaal-gemiddelde toon 
wel ’n tendens van matige her-
stel, verduidelik Botha, wat die 
indeks namens Afrimat saam-
stel. Die daling in die eerste 
kwartaal skryf Botha aan die 
normale seisoenale tendens toe.

Wat bemoedigend is, is dat die 
indeks – ná die skerp val in die 
tweede kwartaal van verlede 
jaar toe streng inperkingsmaat-
reëls ingestel is – vir die derde 
agtereenvolgende kwartaal bo 
die basisvlak van 100 indekspun-
te is.

Die swakker eerste kwartaal 
moet ook in die lig van die terug-
keer na strenger inperkings in 
Januarie en Februarie gesien 
word, verduidelik Botha.

As inentings vorder en die 
derde vlaag van Covid-19-infek-

sies kan afplat, kan die kon-
struksiebedryf voor die einde 
van die jaar sterk herstel, meen 
hy. – Francois Williams, verkort

Werk-van-huis-tendens bly
Werknemers is glad nie so gretig 
om terug te keer kantoor toe as 
wat sommige eiendomsmaat-
skappye voorhou nie.

Hulle is langtand om terug te 
keer kantoor toe as hulle eers 
sien hoe produktief hulle van die 
huis af kan werk.

Dis eerder meestal maar werk-
gewers en eienaars van kantoor-
geboue wat mense terug op kan-
toor wil hê.

Só meen John Loos, eiendom-
strateeg van FNB Commercial 
Property Finance. Dis ’n verwy-
sing na uitsprake deur maat-
skappye soos Redefine dat die 
vraag na kantoorruimte nie op 
lang termyn gaan daal nie.

Loos het op ’n bespreking van 
FNB se makelaarspeiling oor ei-
endom in die tweede kwartaal 
gesê in baie stede van die wêreld 
mors mense een tot drie uur in 
die verkeer, met die gepaard-
gaande besoedeling, stres en ver-
keersopeenhopings.

Wat ook misgekyk word in die 
debat oor die werk-van-die-huis-
tendens is dat kantoorvraag daal 
weens indiensnemingsyfers wat 
gekrimp het, veral in die finan-
siële, eiendoms- en sakedienste. 
Loos beklemtoon die tendens 
van werk van die huis af is iets 
wat al oor ’n dekade aankom; 
verlede jaar was bloot ’n versnel-
ling daarvan. – Francois Williams, 
verkort

Eiendomsflitse


