
2 Eiendomme Saterdag 30 Oktober 2021

Die aftreeoord is gekonstitueer ooreenkomstig die Wet op Aftrede, Nr 65 van 1988.

Elke eienaar in ’n skema 
– hetsy ’n deeltitelskema of 
’n skema met ’n huiseie-

naarsvereniging – is verplig om 
heffings te betaal dienooreen-
komstig die goedgekeurde begro-
ting vir die finansiële jaar. 

Dít, of op sodanige ander wyse 
as wat die grondwet of reëls van 
die skema mag bepaal. 

Die Bestuurwet en standaard-
bestuursreëls (deeltitelskemas) 
bepaal dat die begroting goedge-
keur moet word op die algemene 
jaarvergadering, waarna die 
trustees vergader om elke deel se 
heffingsbydraes vas te stel en te 
bevestig op grond van die deelne-
mingskwota van daardie deel. 

Die proses wat huiseienaars-
verenigings moet volg sal afhang 
van die bepalings in die grond-
wet van daardie spesifieke ske-
ma, maar in die algemeen sluit 
dit ook in dat ’n begroting goed-
gekeur word en dat daardie be-
grote uitgawes op ’n bepaalde 
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wyse tussen al die eienaars in 
die skema verdeel word. 

Hoe ook al die bydraes vasge-
stel word, die uiteinde vir albei 
gevalle is dat die eienaar van el-
ke deel of erf op ’n maandelikse 
(of ander) basis betalings aan die 
regspersoon of huiseienaarsver-
eniging moet maak. Die bydraes 
is afdwingbaar deur die regsper-
soon/huiseienaarsvereniging. 

Wanbetalers 
Wat is die gevolge indien hierdie 
betalings nie tydig gemaak word 
nie, en in watter mate is die eie-
naars aanspreeklik vir die regs-
koste om die agterstallige bedrae 
in te vorder? 

Die eerste gevolg van wanbeta-
ling is dat die regspersoon of 
huiseienaarsvereniging nie hul 
begrote, finansiële verpligtinge 
kan nakom nie. Afhangend van 
die likwiditeit van die skema, 
kan hierdie gevolg dadelik intree 
– of eers ná ’n paar maande ’n 
uitwerking begin toon. 

Tweedens moet die bestuurs-
agent of trustees hul tyd afstaan 
om agterstallige betalings in te 
vorder – welke tyd dan nie aan 
ander bestuursfunksies bestee 
kan word nie. 

Dit gaan dalk nie só opvallend 
wees nie, maar dit het definitief 
’n impak op die bestuur van ’n 
residensiële skema.

Die derde gevolg is dat die “ge-
wone” huishouding nie normaal-

weg die fondse het om twee of 
drie maande se heffings op een 
slag te betaal nie – nog nie te 
praat van ’n jaar of twee se agter-
stallige heffings nie. Sou iemand 
agterstallig raak met ’n paar 
maande se bydraes, ontstaan die 
vraag: Tot watter 
mate sal hulle 
wel daardie ag-
terstand kan in-
haal? 

Die vierde ge-
volg is dat beta-
lende eienaars 
uiteindelik die 
dienste van nie-
betalende eie-
naars finansier – 
en dalk ook nog 
’n gebrekkige 
diens ontvang as 
gevolg van die bogenoemde re-
des. Die partye wat negatief ge-
raak word, is die persoon se me-
de-eienaars en nie die bestuurs-
agent nie. 

Dit kos geld 
Die laaste gevolg wat ek gaan 
noem – alhoewel daar vele ander 
kan wees – is dat die regspersoon 
of huiseienaarsvereniging regs-
koste sal moet aangaan om die 
agterstallige skulde in te vorder. 

Dit is moeilik om voorsiening 
in ’n begroting te maak vir regs-
koste, aangesien ’n mens nooit 
seker is hoeveel persone agter-
stallig gaan raak met hul hef-

fings in die komende finansiële 
jaar nie. 

Dit is raadsaam om liefs meer 
as minder hiervoor te begroot, 
sodat daar ’n behoorlike invorde-
ringsplan saamgestel kan word 
wat kan help om die eienaars 

wat agterstal-
lig raak, on-
middellik ver-
antwoordbaar 
te hou. Indien 
die skema ’n 
deeltitelskema 
is waar die 
standaard-be-
stuursreëls 
van toepassing 
is, mag die 
regskoste vir 
invorderings 
slegs op ’n hef-

fingsrekening gevoeg word in-
dien die agterstallige eienaar 
daartoe toestem – óf indien daar 
’n hofbevel is waarvolgens ’n ge-
takseerde kosterekening saamge-
stel is. Andersins moet die regs-
persoon die regskoste op ’n ander 
wyse van die wanbetaler verhaal.

Waar ’n deeltitelskema gewy-
sigde bestuursreëls aanvaar het –  
of in die geval van ’n huiseie-
naarsvereniging die grondwet – 
sal daardie bestuursreëls of 
grondwet geraadpleeg moet word 
om vas te stel of die regskoste op 
’n eienaar se heffingsrekening 
gevoeg mag word, en tot watter 
mate die regspersoon of huiseie-

naarsvereniging daardie eienaar 
aanspreeklik kan hou vir die 
regskoste. 

Regskoste word gehef op ver-
skeie skale, byvoorbeeld: party-
en-party, prokureur-kliënte-skaal 
en die prokureur-en-eie-kliënte-
skaal. Elkeen van daardie skale 
impliseer ’n verskil in aan-
spreeklikheid vir die betaling 
van regskoste deur die skulde-
naar. Die regspersoon of huiseie-
naarsvereniging sal gewoonlik 
die regskoste moet finansier tot-
dat die koste van die skuldenaar 
verhaal sal kan word. 

Laaste sê
Trustees moet onthou dat hul eis 
vir agterstallige heffings onder 
sekere omstandighede ná drie  
jaar verjaar, en dat daardie eis 
dan nie meer afdwingbaar sal 
wees nie. 

Hoe langer die trustees of be-
stuuragent neem om op te tree 
teen eienaars wat agterstallig 
raak, hoe moeiliker is dit in die 
algemeen om daardie skuld in te 
vorder. Trustees moet dus ’n ak-
sieplan saamstel en seker maak 
dat die nodige fondse daarvoor in 
die begroting reflekteer, en dat 
die bestuursagent of trustee wat 
verantwoordelik is daarvoor om 
die heffings te kontroleer, vinnig 
optree as iemand nie betaal nie. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. 

Só kan agterstallige heffings kwel 

‘‘Die laaste gevolg is 
dat die regspersoon 
of huiseienaars-
vereniging koste sal 
moet aangaan om 
die agterstallige 
skulde in te vorder. 


