
8 Aktueel Die Burger Saterdag 11 Desember 2021

Groot Parys Leefstyl-landgoed bied jou die volmaakte kombinasie van ’n ryke geskiedenis, gerieflike ligging én
beveiligde landelike leefwêreld. Die Wingerd Villas stel die elegansie van die Kaapse Karoo-argitektuur ten toon en met
Fase 2 word ’n verdere 24 waarde-vir-geld wonings vrygestel.

• Perfek geleë in die Paarl
• Uitsigte en noordfrontleefareas
• Energiebesparende huisontwerpe

• Intrekgereedpakkette beskikbaar
• Unieke hoë tegnologiesekuriteit
• Geen hereregte betaalbaar

• Verskeie gesondheidsorgopsies
• Versorgingsfasiliteite*
• Veeldoelige klubhuis*

WINGERD VILLAS I
VOLTITEL-HUISE VANAF R3 635 000

2-4 Slaapkamers I Groot: 143 m2 tot 260m2

Meer as

WINGERD VILLAS II
VOLTITEL-HUISE VANAF R3 190 000

2-3 Slaapkamers I Groot: 137 m2 tot 185m2

Werner Pieters 082 363 6089 | Marius Pieters 082 566 0853 | sales@grootparysestate.co.za | www.grootparysestate.co.za
Groot Parys
Ontwikkelingstrust

Wat kan beter wees as om ’n
50-plusser te wees en in die Paarl,
hartklop van die Boland, op ’n

historiese wynplaas nes te skop?

* Fasiliteite word eers later in Fase 2 gebou.

Bepalings en voorwaardes geld. Pryse is onderhewig aan
ontwikkelaarsdiskresie.

Jóú Bolandse tuiste
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Ek hanteer vandag ’n uit-
spraak wat onlangs in die 
hooggeregshof in Kaapstad 

gemaak is, in die saak: “Body 
Corporate of Nautica v Mispha 
CC (16990/2010) ZAWCHC259.”

Die uitspraak is op 7 Desember 
vanjaar gemaak, en handel oor ’n 
eis wat die regspersoon van ’n 
deeltitelskema in Mosselbaai 
(“Nautica”) teen ’n eienaar 
(“Mispha”) vir ’n bedrag van 
R1 826 366,86 in agterstallige hef-
fings en ander geld vir die tyd-
perk van Maart 2008 tot Mei 2021 
ingestel het.

Die dispuut tussen die partye 
het vir 13 jaar voortgeduur. Dit 
klink buitengewoon lank vir ’n 
dispuut om voort te duur voor ie-
mand ’n streep in die sand trek, 
maar dit gebeur makliker as wat 
’n mens dink.

Die hof het beslis 
oor verskeie punte 
in dispuut (die volle-
dige uitspraak kan 
by http://www.sa-
flii.org/za/cases/
ZAWCHC/2021/259.
html gevind word 
indien daar lesers is 
wat belangstel), 
maar vir die doel-
eindes van vandag 
se rubriek gaan ek 
slegs twee van die 
kwessies uitlig 
waarop trustees en 
eienaars moet let 
wanneer hulle dis-
pute rakend agter-
stallige bedrae han-
teer. 

Eenvoudig of saamgestelde 
rente 
Standaard-bestuursreël 21(3)(c) 
bepaal dat die regspersoon, op 
grond van ’n trusteeresolusie, 
rente op agterstallige bedrae kan 
hef (“on any overdue amounts”), 
onderhewig daaraan dat die ren-
tekoers waarteen dit gehef word 
nie die maksimum rentekoers 
soos bepaal in die Nasionale Kre-
dietwet (2005) oorskry nie – maan-
deliks terugwerkend saamgestel.

Regter Nziweni wys daarop dat 
dié reël nie trustees verplig om 
jaarliks rentekoerse te bepaal nie 
en verwys na die saak “Mitchell v 
Die Beheerliggaam RNS Mansion 
(34386/08)[2010]”. In daardie saak 
is daar kortliks bevestig dat rente 
op alle agterstallige bedrae gehef 
mag word, daardie agterstallige 
bedrae mag agterstallige rente in-
sluit – en dus mag saamgestelde 
rente gehef word.

In hierdie saak het Mispha se 
agterstallige bedrae nie slegs hef-
fings ingesluit nie, maar ook ag-
terstallige elektrisiteitsbetalings 
en rente op die agterstallige be-
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EIENDOM 
EN DIE REG

Verhoed dat 
eiendom in 
die slag bly

drae. Mispha was nie tevrede met 
die wyse waarop die rente op ag-
terstallige bedrae bereken is nie.

Die hof het egter bevind dat die 
regspersoon wel geregtig was 
daarop om saamgestelde rente te 
hef en beveel toe dat Mispha die 
volle bedrag deur die regspersoon 
geëis, verskuldig is.

Die regsbeginsel wat in die 
saak “Paulsen and another v Slip 
Knot Investments 777 (Pty) Ltd 
[2015] ZACC 5” in die grondwetli-
ke hof bevestig is – naamlik dat 
rente weer van vooraf begin loop 
vanaf die datum waarop vonnis-
skuld betaalbaar is – het gedien 
as die regsbasis waarop 9,5% ren-
te per jaar op die vonnisskuld van 
R1 826 366,86 gehef kon word. Dit 
geld tot die datum waarop die 
skuld ten volle gedelg is.

Indien Mispha nie oor die kon-
tant beskik om die vonnisskuld te 
betaal nie, en die roerende bates 
in die beslote korporasie ook nie 
genoeg waarde hou om die skuld 
te delg nie, sal die eisers waar-
skynlik suksesvol wees om die 
onroerende eiendom (die deeltitel-
eenheid) in eksekusie te verkoop 
ten einde die skuld te delg. Die 
implikasies is ernstig.

Eienaars moet besef dat veral 
húlle nie wen deur skuld te laat 

ophoop omdat daar 
’n dispuut tussen 
hulle en die regsper-
soon bestaan nie.

Tree liefs vroegty-
dig op en verwys die 
saak na die Om-
budsdiens (waar 
moontlik), óf kom 
ooreen op ’n dis-
puutbeslegtingspro-
ses om die dispuut 
op te los – dít eerder 
as wat jare se rente 
jou in die gesig 
staar wat jou uitein-
delik jou eiendom 
kan kos. 

Wat is die doel 
van rente? 

Regter Nziweni bevestig dat die 
rente op agterstallige bedrae nie 
veronderstel is om as ’n straf-
maatreël te dien teen die skulde-
naar nie, maar dat rente gehef 
word om die depresiasie of afna-
me in waarde van die geldeenheid 
oor tyd te versag.

Die rente wat gehef word het 
dus ten doel om die ekwiteit 
(“equity”) te beskerm.

Indien ’n mens in ag neem dat 
trustees die eienaars teen verliese 
moet probeer beskerm, rus daar 
eintlik ’n verpligting op trustees 
om rente te hef op agterstallige 
bedrae. Rente word op ’n daaglik-
se basis gehef totdat die volle 
skuld vereffen word.

Om rente op agterstallige be-
drae te betaal is onvermydelik en 
regspersone wroeg omtrent om 
hul reëls op so ’n mate saam te 
stel of toe te pas dat die betalende 
eienaars nie pa moet staan vir die 
uitgawes wat aangegaan moet 
word om agterstallige bedrae in 
te vorder nie. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Stuur 
navrae na info@dhmlaw.co.za.

‘‘Die dispuut 
tussen die 
partye het vir 
13 jaar voortge-
duur. Dit klink 
buitengewoon 
lank  . . . maar dit 
gebeur makliker 
as wat mens 
dink.

Ons moet groet! Die volgende 
Eiendomme verskyn eers weer 
op 15 Januarie 2022.

Ons wil graag ons lesers en 
adverteerders ’n vreugdevolle 
Kersfees en ’n voorspoedige 
2022 toewens.

Dankie vir jul volgehou on-
dersteuning regdeur die jaar.

Indien jy egter ’n vorige uit-
gawe van Eiendomme in Die 
Burger misgeloop het, of selfs 
net ’n interessante artikel vir 
’n kennis wil aanstuur, kan jy 
gerus aanlyn gaan loer by 
https://www.netwerk24.com/
dieburger/bylaes/eiendomme 
vir meer.

Alle inhoud van Eiendomme 

se bylaes verskyn hier in digi-
tale formaat.

Terwyl jy daar is, kan jy ook 
rondsnuffel op Netwerk24 se 
tuisblad vir die jongste nuus 
oor plaaslike en internasionale 
nuusgebeure.

Tot volgende jaar!


