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Enige trustee van ’n deeltitel-
skema of skema met ’n 
huiseienaarsverenigings 

sal vir jou sê dat daar altyd ’n 
handjievol persone is wat net nie 
hul heffings betaal nie.

Die redes vir hul wanbetaling 
verskil, maar oor die algemeen 
is dit nie ’n kwessie dat die eie-
naar nie die heffingsgeld kan be-
kostig nie – dit is eerder ’n 
moedswillige weerhouding van 
geld. Daardie persone wat gebon-
de daaraan is om te betaal, pro-
beer normaalweg ’n afbetalings-
ooreenkoms met die trustees of 
bestuursagent bewerkstellig.

In die geval van weerhouding 
verklaar die eienaar dalk selfs 
openlik dat hy/sy ontevrede is 
met ’n sekere optrede en daarom 
die heffings weerhou.

Of die wanbetaling stilweg be-
gin plaasvind en niemand dit 
eintlik oplet nie – en of dit ge-
paardgaan met ’n uitdruklike 
verklaring van ongelukkigheid 
– die trustees moet vroegtydig 
optree om ’n latere kontantvloei-
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probleem en ander skade aan die 
skema te voorkom.

Maak só 
Hoe moet trustees of bestuurs-
agente te werk gaan om die ag-
terstallige heffings in te vorder?

Artikel 3(1)(a) tot 3(1)(c) van 
die bestuurswet bepaal in kort 
dat die regspersoon (by wyse 
van die trustees) ’n administra-
tiewe fonds moet skep wat die 
jaarlikse operasionele uitgawes 
dek. Hulle moet ook ’n reserwe-
fonds skep om voorsiening te 
maak vir die instandhoudings-
uitgawes van die komende tien 
jaar. Daarbenewens moet die 
trustees ook bydraes hef van die 
eienaars vir die uitgawes in die 
voormelde fondse.

In die geval van huiseienaars-
verenigings sal die grondwet 
normaalweg soortgelyke bepa-
lings bevat wat verwys na ’n be-
groting en die mate waartoe eie-
naars moet bydra tot die uitga-
wes vervat in daardie begroting.

Die gewone gevolg van hierdie 
begrotings – hetsy in ’n deeltitel-
skema of ’n skema met ’n huis-
eienaarsvereniging – is natuur-
lik dat elke eienaar ’n maande-
likse, vasgestelde bydrae moet 
lewer tot die uitgawes van daar-
die betrokke skema.

Hierdie uitgawes word bere-
ken op grond van die voorsiene 
uitgawes vir die komende jaar, 
maar daar is natuurlik ook ge-
valle waar onvoorsiene en nodi-

ge uitgawes opduik en dan sal 
die trustees ’n spesiale heffing 
van die eienaars hef.

Blik op geldsake 
Hoe die finansies van ’n skema 
ook al saamgestel is, die uiteinde 
is vir alle eienaars dieselfde: Al-
mal se bydraes is nodig sodat die 
skema behoorlik bedryf kan 
word.

Waar eienaars nie hul bydraes 
lewer nie, kan die uitgawes van 
die skema uit die aard van die 
saak nie gedek word nie. Waar 
die eienaars toegelaat word om 
jare agterstallig te raak, kan 
daardie leemte in die geldsake 
groot gevare vir die skema in-
hou.

Herstelwerk kan dalk nie 
plaasvind nie, wat uiteindelik 
veroorsaak dat die gebou nie 
meer verseker kan word nie. Óf 
die skema se skuldlas word só 
hoog dat diensverskaffers hul 
dienste beëindig.

Eienaars wat wel betaal, subsi-
dieer effektiewelik daardie per-
soon se genot en gebruik van ge-
meenskaplike areas. Die partye 
wat dus skade lei, is nie die trus-
tees of bestuursagent nie, maar 
daardie wanbetaler se mede-eie-
naars in die skema.

Sou voornemende kopers vra 
om na die finansies van die ske-
ma te kyk voordat hulle daar 
koop, sal die skema se skuld die 
voornemende koper waarskynlik 
afsit daarvan om uiteindelik ’n 

eiendom daar te koop – wat dus 
die waarde van almal se eien-
domme nadelig sal beïnvloed.

Eienaars moet dus nie dink 
dat die weerhouding van hul 
geld ’n goeie wyse is om trustees 
vir ’n hul “gedrag” terug te kry 
nie.

Daar is ’n paar stappe wat 
trustees en bestuursagente kan 
doen om agterstallige heffings in 
hul skema doeltreffender in te 
vorder:
) Kontak elke maand diegene 
wat nie tydig betaal nie en vind 
uit wat die rede vir hul wanbeta-
ling is. 
) As ’n rekening meer as twee 
maande agterstallig raak, begin 
met regstappe deur ’n formele 
aanmaningsbrief te skryf. 
) As eienaars dalk tydelike kon-
tantvloeiprobleme ervaar, tref 
spoedig ’n afbetalingsooreen-
koms met hulle, met terme wat 
insluit wat sal gebeur indien die 
persoon nie by daardie afbeta-
lingsooreenkoms hou nie.

Onthou, as die persoon nie 
hierdie maand se heffings kan 
dek nie, is die kanse skraal dat 
hy of sy volgende maand twee 
maande se heffings sal kan dek. 
Wees ook redelik in die afbeta-
lingsooreenkoms. 
) As ’n eienaar drie maande ag-
terstallig is, moet die trustees 
meer formele regstappe oorweeg 
en regsadvies inwin.

Trustees moet in gedagte hou 
dat eise verjaar, wat beteken dat 

eise onder sekere omstandighede 
ná drie jaar onafdwingbaar word 
indien ’n dagvaarding nog nie 
uitgereik is nie.

Of verjaring plaasgevind het, 
sal afhang van die omstandighe-
de van die saak, maar moenie 
wag dat skuld twee jaar oud 
word voordat daar opgetree 
word nie. Dit maak dit moeiliker 
vir jou prokureur om ’n behoor-
like saak aan die hof voor te lê 
as die inligting verouderd of on-
volledig is, én as die tyd om die 
stukke voor te berei beperk is.

In my ervaring is die beste be-
skerming teen skuld ’n interne 
proses wat aktief betalings moni-
tor. Wanneer iemand nie tydig 
betaal nie, word daardie eie-
naars gekontak om vas te stel 
wat die probleem is.

Dit is maklik vir ’n eienaar 
om ’n betaling ’n maand of twee 
oor te slaan as hy dink niemand 
let dit op nie, maar die meeste 
redelike persone sal ’n plan pro-
beer maak as hulle weet die be-
talings word doeltreffend gemo-
nitor.

Trustees moenie wag tot eie-
naars meer as R100 000 in agter-
stallige heffings skuld voordat 
hulle optree nie. Teen daardie 
tyd kan dit dalk te laat wees om 
die situasie te red. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Stuur 
e-pos na info@dhmlaw.co.za of bel 
die kantoor by 021 851 0359.
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