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Hierdie weeklikse rubriek handel 
hoofsaaklik oor deeltitelkwes-
sies. Dít is kwessies wat ont-

staan in behuisingskemas wat as deel-
titelskemas geregistreer is.

Daar is egter gereeld lesers wat na-
vraag doen oor die bestuur van ske-
mas met huiseienaarsverenigings. 
Van hierdie lesers wil weet waarom 
die rubriek nie meer gereeld aspekte 
wat betrekking op dié skemas het, 
hanteer nie.

Deeltitelskemas word gereguleer 
deur verskeie soorte wetgewing, onder 
meer die Deeltitelwet, die Bestuurswet 
en die regulasies wat in terme daar-
van uitgevaardig is en die voorgeskre-
we reëls vir skemas bevat.

Die reëls kan deur ontwikkelaars 
gewysig word, of later van tyd deur 
die regspersoon, maar net tot die mate 
dat dit nie met die voorgeskrewe reëls 
teenstrydig is nie. Die strop is dus styf 
getrek rondom die bestuur van hier-
die tipe skemas en die beweegruimte 

) Indien die grondwet baie lank gele-
de opgestel is en nooit weer gewysig is 
nie, kan dit onpraktiese of selfs onreg-
matige bepalings bevat. 

Só staan sake 
Hoe gaan eienaars in skemas met ’n 
huiseienaarsvereniging dan te werk 
wanneer hulle hierdie leemtes in hul 

eie grondwet identifiseer?
Eerstens is dit raadsaam vir die 

trustees om, in oorleg met die lede, 
self die grondwet te hersien en wysi-
gings voor te stel – nie net om teen-
strydighede of onpraktiese bepalings 
te wysig of verwyder nie, maar ook 
om aspekte te hanteer wat gereeld op-
duik in die daaglikse bestuur van die 

skema wat nie in die grondwet han-
teer word nie.

Voorbeelde van sulke aspekte is 
skuldinvorderings, oortredings van 
gedragsbepalings, bouwerk sonder die 
nodige toestemming, die omskrywing 
van trusteebevoegdhede en -verplig-
tinge en so meer.

Wanneer die trustees ’n werkende 
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vir bestuur is beperk.
Dit is dus eenvoudig om ’n stan-

daard vir bestuur in die voorgeskrewe 
reëls te identifiseer. 

Wat van verenigings? 
Skemas met huiseienaarsverenigings 
word nie deur die genoemde wetge-
wing reguleer nie.

Daar is nie ’n voorgeskrewe stel 
reëls nie en die bestuur van die skema 
word hanteer ooreenkomstig die 
grondwet van die skema.

Daar kan dus groot verskille be-
staan tussen die bestuursreëls van 
hierdie tipe skemas en daar is nie ’n 
voorgeskrewe standaard wat gehand-
haaf moet word in terme van voorge-
skrewe wetgewing nie. Daar duik 
soms ’n paar probleme op as gevolg 
hiervan, soos ’n gereelde leser onlangs 
uitwys:

) Indien die grondwet nie met die no-
dige aandag of deur professionele per-
sone opgetrek is nie, kan dit teenstry-
dighede bevat wat die bestuur van die 
skema bemoeilik en onmin onder eie-
naars veroorsaak;

) Leemtes in die grondwet kan verder 
die bestuur daarvan negatief beïn-
vloed. Byvoorbeeld: Indien die grond-
wet nie bepaal hoe lede ’n algemene 
vergadering mag belê nie, of nie die 
bevoegdhede van die trustees doeltref-
fend uiteensit nie; en nie definisies be-
vat van byvoorbeeld ’n spesiale verga-
dering of ander stempersentasies nie;

dokument opgestel het met die voorge-
stelde wysigings, is dit tweedens raad-
saam om die dokument aan ’n deskun-
dige/regsgeleerde voor te lê om die do-
kument met die nuwe voorstelle te 
hersien.

Die regsgeleerde sal waarskynlik as-
pekte opper wat nie deur die trustees 
of lede oorweeg is nie. Saam kan ’n fi-
nale weergawe van die voorgestelde 
grondwet geskep word.

Die trustees kan dan ten slotte, in 
ooreenstemming met die bepalings in 
die grondwet rakend die wysigings 
van die grondwet, ’n vergadering belê, 
sodat die lede kan stem oor die aan-
vaarding van die nuwe grondwet, al 
dan nie. Indien die nodige stemme ge-
werf word vir die wysiging van die 
grondwet en die munisipaliteit dit 
goedkeur, sal die nuwe grondwet in 
werking tree.

Alhoewel die grondwet die kontrak 
tussen die eienaars is vir skemabe-
stuur, en dit nie raadsaam is om gedu-
rig aan die grondwet te timmer nie, 
bring tyd ook gewoonlik verandering 
mee en eienaars en trustees moet in 
sulke omstandighede nie bang wees 
om wysigings voor te stel en dit deur 
te voer nie. 
) Malan is ’n prokureur verbonde aan 
die prokureursfirma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Stuur ’n 
e-pos na info@dhmlaw.co.za of bel die 
kantoor by 021 851 0359 vir enige eien-
domsverwante navrae, of enige ander in-
ligting oor die deelitelskemas, wetge-
wing en die bestuur daarvan.

DEELTITELSKEMAS VS. HUISEIENAARSVERENIGINGS

Verskillende bestuurstyle geld
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Die mark vir vakansieverblyf – 
veral in kusgebiede – sal na ver-
wagting hoogty vier namate ons 
die feestyd nader, meen kenners.

Eiendomsagente van die agent-
skap Seeff merk egter op dat be-
sprekings deesdae dikwels op die 
laaste nippertjie gedoen word 
weens die onsekerheid rondom 
die Covid-19-pandemie en die ge-
paardgaande inperkingsmaatreëls 
wat gereeld verander.

Alhoewel vakansiegangers ge-
neig is om hul besprekings laat te 
maak, is daar geen tekort aan ’n 
behoefte onder mense om weg te 
kom vir ’n vakansie nie. Luidens 
’n verklaring is daar ook heelwat 
mense wat in elk geval vakansie-
verblyf bespreek ten einde uit die 
huis te kom voordat die volgende 
golf aanbreek.

Volgens Seeff se agente verwag 
hulle dat Suid-Afrikaners hierdie 
somer na vakansiebestemmings 
sal stroom. Ross Levin, besturen-
de direkteur van Seeff in die At-
lantiese kusgebied en die stads-
kom, sê Kaapstad sal ’n brand-
punt wees. Die aantrekkingskrag 
is eindeloos en daar is geen twyfel 
dat diegene wat kan reis, Kaap-
stad toe sal gaan en ook goeie 
waarde sal vind nie.

Die strande, leefstyl en toeriste-
aantreklikhede bly ’n belangrike 
differensieerder vir die Kaapse 
kusgebiede.

Marina Enslin, ’n agent by Seeff 
Paternoster, sê dat naweke al-
reeds basies vol bespreek is in dié 
kusdorp soos mense ontvlugting 
uit die stad soek.

Cisca de Vries, ’n agent vir 
korttermynverhurings by Seeff 
Hermanus, sê hulle is reeds onge-
veer 85% vol bespreek vir Desem-
ber en Januarie. Hierdie jaar was 
’n verrassing met besprekings in 
Hermanus wat verdriedubbel het 
en sommige huise het selfs die 
omskakeling van besprekings ver-
vierdubbel, voeg sy by.

Sy sê verder dat besoekers meer 
aftyd het met lang skoolvakansies 
en inperkings en dat hulle gretig 
is vir klein wegbreekvakansies. 
Altesaam 90% van die bespre-
kings daar is Suid-Afrikaners, 
met slegs ongeveer 10% interna-
sionale gaste – meesal vanuit Eu-
ropa en ’n paar van Amerika.

Die verhuringstariewe het ook 
redelik laag gebly in die kusdorp. 
Die tariewe is ongeveer 20% laer 
as wat dit voor die pandemie was. 
Jy kan nou verwag om ’n drie-

slaapkamerhuis daar vir ongeveer 
R2 500 per nag te huur, of ’n luuk-
se villa met ses tot agt slaapka-
mers vir tot soveel as R12 500 per 
nag op die meeste.

Naweekbesprekings in Herma-
nus het wel ook toegeneem, en só 
die maandelikse huurgeld in die 
dorp ’n goeie hupstoot gegee.

Mense wil uit hul stadshuise 
vlug as gevolg van die pandemie. 
Huurpryse daar wissel nou van 
R15 000 per maand vir ’n kleiner 
huis tot R35 000 vir groter huise. 
Naweek- en vakansiebesprekings 
vir dié huise kom hoofsaaklik uit 
Johannesburg, Pretoria en selfs 
KwaZulu-Natal – dikwels op kort 
kennisgewing.

Joleen Giraudeau, bestuurder 
van Seeff Suidkus, sê hulle het 
baie navrae gehad, maar bespre-
kingsbevestigings is stadig. Hulle 
verwag dat dit nader aan Desem-
ber drasties sal styg omdat mense 
sal wil wegkom, veral as daar ’n 
vierde Covid-19-golf gaan wees.

Die Suidkus verwag dat bespre-
kings in Desember beter sal wees 
in vergelyking met verlede jaar.

Die pandemie het ’n groot uit-
werking op mense gehad en hulle 
wil uitkom – nie net Suid-Afrika-
ners nie, maar ook buitelanders, 
sê sy in die verklaring.

Pryse aan die Suidkus het ef-
fens laer gebly. Die gemiddelde 
huidige tariewe is ongeveer R1 300 
tot R2 850 per nag, wat volgens 
haar amper ’n weggeeprys is.

Andreas Wassenaar, Seeff se li-
sensiehouer by die Zimbali-kan-
toor in Natal, sê die vakansiebe-
sprekingsgewoontes moes aange-
pas word as gevolg van die 
onvoorspelbaarheid van die pan-
demie en kommer oor ’n vierde 
golf oor Desember – en daarom is 
die besprekings effens stadiger as 
wat verwag is.

Terwyl Zimbali-verblyf vir De-
sember gewoonlik reeds teen Sep-
tember volbespreek sou wees, is 
dit nie meer die geval nie.

Die vakansiebesprekings word 
nou vertraag en nader aan die 
werklike okkupasiedatum beves-
tig. Besprekings is ook vir korter 
tydperke gemaak en die verwag-
ting is dat die tariewe in die alge-
meen effens laer sal wees, afhan-
gende van die eiendom.

Huurpryse het grootliks laag ge-
bly en afslagpryse geld vir langer 
verblyf. Huise wat voorheen vir 
R10 000 per nag verhuur is, sal 
nou R8 000 per nag kos, terwyl 
huise wat teen R5 000 per nag ge-
huur kon word, nou R4 000 kos.

Verhurings langs 
SA kus neem toe


