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Frik word op ’n algemene 
jaarvergadering aangestel 
as ’n trustee, saam met vier 

ander, vir ’n deeltitelskema wat 
uit 40 woonstelle bestaan.

Die vorige trustees was nie 
werklik bevoeg om die deeltitel-
skema te lei nie of hulle het hul 
nie goed van die taak gekwyt nie 
en die nuwe trustees spook nou 
om al die inligting oor die skema 
bymekaar te sit.

Hulle besef dat die versekering 
vir die gebou nie hernu is nie en 
doen navraag daaroor.

Die versekeringsmaatskappy 
toon dat daar balkonne aange-
bou is uit die hoër woonstelle, 
wat onwettig is en dat hulle om 
verskeie redes nie die gebou kan 
verseker totdat die stoepe verwy-
der word nie.

Die trustees doen navraag by 
die munisipaliteit en vind uit 
dat daar nooit bouplanne vir die 
balkonne ingedien is nie. Daar is 
ook geen rekord daarvan dat só 
’n aansoek deur die trustees oor-
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weeg is nie en die deelplan is 
nooit aangepas en goedgekeur 
om die balkonne in te sluit nie.

Die munisipaliteit bevestig dat 
die balkonne nie voldoen aan die 
bouregulasies nie, en die boube-
heer-beampte bedien ’n kennis-
gewing op die trustees om hier-
die strukture op die gemeen-
skaplike eiendom te wettig – óf 
af te breek binne 30 dae. Wat 
staan die trustees nou te doen? 

Só staan sake 
Ingevolge art. 3(1)(h) en 3(1)(i) 
van die bestuurswet moet die 
regspersoon die gebou verseker 
teen die vervangingswaarde 
daarvan – teen die risiko van ’n 
brand of sodanige ander risiko 
as wat die lede dalk mag besluit.

Dit is ’n verpligting om soda-
nige versekering te hê en die 
trustees gaan moet woeker om 
dit te bewerkstellig.

Art. 3(1)(l) bepaal dat die regs-
persoon die gemeenskaplike ei-
endom instand moet hou en art. 
3(1)(m) bepaal dat die regsper-
soon enige kennisgewings vir 
voldoening wat deur ’n bevoegde 
gesag uitgereik word, moet ge-
hoorsaam en nakom in soverre 
dit met die grond of die gebou 
verband hou.

Art. 3(1)(p) van die bestuurs-
wet bepaal die regspersoon moet 
verseker dat alle wette wat ver-
band hou met gemeenskaplike 
eiendom gehoorsaam en nage-

kom word, asook dat alle verbe-
terings tot gemeenskaplike eien-
dom volgens die reg geskied.

Wet bepaal verder 
Art. 4(1)(i) van die bestuurswet 
magtig die trustees om alles te 
doen wat nodig is om:
(a) die bepalings van die reëls af 
dwing; en
(b) om die gemeenskaplike eien-
dom te bestuur en te admini-
streer.

Standaard-be-
stuursreël 30(d) 
bepaal dat die 
trustees alle rede-
like stappe moet 
doen om te verse-
ker dat ’n eienaar 
of inwoner nie 
enige aanpassings 
maak aan ’n deel 
of eksklusiewe ge-
bruiksarea wat 
die stabiliteit van 
die gebou negatief 
beïnvloed nie, en 
gedragsreëls 4 en 
5 bepaal dat ’n eienaar nie son-
der die nodige goedkeurings aan-
passings mag maak aan ’n ske-
ma se gemeenskaplike eiendom 
of dit beskadig nie.

Dit is duidelik uit die boge-
noemde bepalings dat die trus-
tees ’n plig het om die gemeen-
skaplike eiendom in stand te 
hou en te bewaar tot voordeel 
van die eienaars. Daarbenewens 

moet daar ook te alle tye aan 
wetlike voorskrifte voldoen 
word wanneer strukture op ge-
meenskaplike eiendom opgerig 
word.

Hoe gemaak? 
Die oplossing vir hierdie spesi-
fieke probleem is nie eenvoudig 
nie, aangesien verskeie ander 
faktore ’n invloed kan hê op die 
saak.

In kort moet die 
gebou verseker 
word, die struktu-
re moet aan alle 
wetlike vereistes 
voldoen en die 
trustees moet die 
kennisgewing van 
die munisipaliteit 
gehoorsaam.

Bogenoemde is 
die raamwerk 
waarbinne die 
probleem opgelos 
sal moet word.

“Normale trus-
tees” is gewoonlik 

nie opgelei om hierdie tipe pro-
bleme te hanteer nie en hoewel 
dit raadsaam is om nie onnodig-
lik regskoste aan te gaan nie, sal 
hierdie tipe probleem wel deur 
’n deskundige oorweeg moet 
word sodat die korrekte stappe 
van meet af gedoen kan word.

Hierdie regsadvies moet ook 
tydig ingewin word, want indien 
die kennisgewing van die boube-

heerbeampte nie binne die voor-
geskrewe tydperk aan voldoen 
word nie, sal strafregtelike ver-
volging waarskynlik die volgen-
de stap wees.

Die regsadviseur mag dalk 
voorstel dat dié eienaars wat 
strydig met die wet opgetree het 
deur die balkonne aan te bou, in-
geroep word om hul kant van die 
saak te stel ten einde ’n vriend-
skaplike oplossing te probeer be-
werkstellig.

Vriendskaplike oplossings is 
altyd goedkoper as die alterna-
tief.

Die balkonne sal afgebreek 
moet word indien hulle nie ge-
wettig kan word nie deur:
(a) die voorgeskrewe toestem-
ming van eienaars en verband-
houers in die skema te bekom 
vir die uitbreiding van die ge-
meenskaplike eiendom of die 
deel;
(b) die bouplanne te laat goed-
keur by die munisipaliteit; en
(c) die deelplan aan te pas en te 
laat goedkeur deur die landme-
ter-generaal – en die versekeraar 
oortuig is dat die gebou met 
hierdie wettige strukture verse-
kerbaar is. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Vir 
enige eiendomsverwante navrae of 
ander inligting, stuur e-pos na 
info@dhmlaw. co.za of bel die kan-
toor by 021 851 0359.

Dié soort bouwerk ’n kopseer

‘‘Dit is duidelik uit 
die bogenoemde 
bepalings dat die 
trustees ’n plig 
het om die 
gemeenskaplike 
eiendom in stand 
te hou . . .


