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Een van die hoofdoelwitte van die deeltitel-
wetgewing en die gepaardgaande regula-
sies wat ingevolge daarvan uitgevaardig 

is, is om op ’n sinvolle wyse ’n harmonieuse en 
samewerkende gemeenskap van eienaars in ’n 
deeltitelskema te skep. 

Dit gebeur soms dat deeltiteleienaars voel 
dat al die wetgewing en reëls in die wêreld hul-
le nie kan red van ’n eienaar wat onmin saai 
onder ander inwoners binne die deeltitelskema 
nie. 

Mense dryf soms die spot deur te sê dat in-
dien jy nie weet wie die sogenaamde “pro-
bleem-eienaar” binne ’n deeltitelskema is nie, 
jy dalk daardie persoon is! So asof elke deelti-
telskema so ’n probleem-eienaar het . . . Dit is 
gelukkig nie werklik die geval nie. 

Maar hoe gemaak met ’n eienaar in jou deel-
titelskema wat nooit sy of haar samewerking 
gee nie – of erger, iemand wat só swak optree 
dat dit almal se genot en gebruik van hul dele 
of gemeenskaplike areas binne die skema nega-
tief beïnvloed? 

Leser vra  
’n Gereelde leser het onlangs so ’n eienaar on-
der my aandag gebring. 

Die eienaar en ’n ander volwasse inwoner, 
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wat moontlik ’n dwelmverslaafde is, woon 
saam in die betrokke deeltitelskema. 

Die inwoner word daarvan verdink dat hy 
onder meer die motorbande van eienaars in die 
skema met ’n skerp voorwerp sny, en mense 
wat volgens hulle hul rus versteur, met water 
spuit – soms tot binne-in hul wonings. 

Almal in die skema leef nou in vrees vir dié 
twee se wraak wat op een van die inwoners ge-
mik kan word. 

Moet die meerderheid eienaars wat deur 
hierdie gedrag geteister word dit net so aan-
vaar sonder enige verhaal? Darem nie. 

Só staan sake 
Art. 13 van die Bestuurswet 
plaas sekere verpligtinge op 
die eienaars en inwoners van 
’n deeltitelskema, welke ver-
pligtinge reeds in ’n vorige ru-
briek meer volledig bespreek 
is. 

Vir ons huidige doeleindes 
lui art. 13(1)(d) soos volg:

“An owner must use and 
enjoy the common property in 
such a manner as not to inter-
fere unreasonably with the 
use and enjoyment thereof by 
other owners or other persons 
lawfully on the premises.”

En art. 13(1)(e) van die Be-
stuurswet lui weer: 

“An owner must not use his or her section or 
exclusive use area, or permit it to be used, in a 
manner or for a purpose which may cause a 
nuisance to any occupier of a section.”

Die bogenoemde bepalings in die Bestuurs-
wet word dan verder uitgebrei in standaard-be-
stuursreël 30, waarvan die mees relevante ge-

deeltes soos volg lui:
“The body corporate must take all reasona-

ble steps to ensure that a member or any occu-
pier of a section or exclusive use area does not
(a) use the common property so as to unreas-
onably interfere with other persons lawfully on 
the premises in breach of section 13(1)(d) of the 
Act, 
(b) use a section or exclusive use area so as to 
cause a nuisance, in breach of section 13(1)(e) 
of the Act.” 

Dís wat dit beteken
Die bogenoemde uittreksels bevestig dat mense 
(al is daardie mense eienaars) op ’n redelike 

wyse moet optree en dat nie-
mand ’n deel, eksklusiewe ge-
bruiksarea of gemeenskaplike 
eiendom op so ’n wyse mag ge-
bruik dat dit ’n steurnis vir an-
der veroorsaak nie. 

Die uittreksels bevestig ver-
der dat daar ’n verpligting op 
die regspersoon rus (dus die 
trustees) om hierdie reg tot ge-
bruik af te dwing. 

Hulle moet ook alle redelike 
stappe doen om te verseker dat 
die skema se eienaars of inwo-
ners nie die genoemde steurnis 
veroorsaak nie. 

Die oplossing vir hierdie 
soort probleme word gevind in die feite van el-
ke unieke saak. 

Een manier waarop trustees egter te werk 
kan gaan om so ’n probleem op te los, is soos 
volg: 
) Eienaars moet hul klagtes oor die probleem-
eienaar aan die trustees voorlê. Dit moet ver-
kieslik skriftelik gedoen word; 

) Die trustees moet die klagtes ondersoek. In-
dien dit blyk dat die klagte meriete het, moet 
die trustees die probleem-eienaar skriftelik 
van die klagtes verwittig en hom of haar uit-
nooi om sy of haar kant van die saak te stel. 
Die prosedure sal afhang van die reëls van die 
betrokke deeltitelskema, maar dit is gegrond 
daarop dat iemand wat beskuldig word die ge-
leentheid gegun moet word om hul saak te stel 
vir oorweging;
) Die trustees kommunikeer skriftelik aan die 
probleem-eienaar die uitkoms van hul onder-
soek, met inagneming van alle partye se inset-
te en waarsku die probleem-eienaar om die on-
gewensde optrede te staak;
) Indien die bogenoemde optrede nie voldoen-
de is om die optrede te laat ophou nie en alle 

interne regsmiddele is uitgeput, kan die trus-
tees die saak na die Ombuddiens verwys.

Die Ombudwet bepaal in art. 39(2)(a) dat die 
trustees of ’n deeltiteleienaar ’n saak na die 
Ombuddiens kan verwys om sekere gedrag as 
’n steurnis te verklaar, en om van daardie per-
soon te vereis om ’n optrede te staak of om 
hom of haar te beveel om op ’n spesifieke ma-
nier op te tree. 

Soos julle weet, kan die Ombuddiens se be-
vinding ’n bevel van die hof gemaak word en 
dit kan dus op dieselfde wyse afgedwing word. 

) Malan is ’n prokureur verbonde aan die firma 
Du Plessis Hofmeyr Malan Ing. in Somerset-Wes. 
Vir meer inligting, eiendomsverwante navrae of 
wenke, stuur e-pos na info@dhmlaw.co.za. 
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Die gesegde “ ’n huis sonder 
hond is net ’n huis” geld veral 
nou omdat ’n groeiende aantal 
diereliefhebbers die behoeftes 
van hul troeteldiere eerste stel 
as dit kom by hul besluit oor 
waar om te woon. 

“Suid-Afrikaners hou van hul 
troeteldiere, en ons sien ’n toene-
mende aantal kopers wat op soek 
is na eiendomme wat hul wolle-
rige geliefdes kan huisves. Trou-
ens, vir baie is die begeerte om 
’n hond of ’n kat te besit een van 
die belangrikste redes vir hul be-
sluit om te huur in plaas daar-
van om ’n huis te koop,” sê Carl 
Coetzee, die uitvoerende hoof 
van die verbandmakelaar Better-
Bond, luidens ’n verklaring. 

Na wat verneem word besit 
minstens 60% van Suid-Afri-
kaanse huishoudings minstens 
een troeteldier en wêreldwye 
aanwysers dui daarop dat die 
meeste van hierdie troeteldier-
eienaars onder die ouderdom 
van 40 jaar is. 

Vanweë dié generasie se keuse 
om vir eers die keuse om kin-
ders te hê te laat vaar – hetsy vir 
finansiële of lewenstyl-redes – 
het hul vierpotiges of geveerde 

metgeselle deel van die gesin ge-
word. “Troeteldiere is ook ge-
wild onder ouers wie se kinders 
die huis verlaat het en enkello-
pende professionele mense wat 
geselskap soek,” sê Coetzee. 

“Suid-Afrika se troeteldier-
ekonomie gaan van krag tot 
krag. Navorsing deur die Flux 
Trends-verbruikersnavorsings-
groep toon dat Suid-Afrikaners 
tussen R300 miljoen en R600 mil-
joen per jaar net aan troeteldier-
kos bestee. Dit is duidelik dat die 
behoeftes van troeteldiere deel 
uitmaak van die huishouding se 
begroting en ’n invloed het op 
bestedingsbesluite,” sê Coetzee. 

Enkellopende professionele 
mense wat byvoorbeeld nie kin-
ders wil hê nie, maar die bestee-
bare inkomste het om aan ’n 
troeteldier te bestee, betaal pre-
miepryse vir dagsorg, opleiding 
en selfs vir spesialisvoedsel 
vir hul diere.

“Hierdie troeteldier-priori-
teite het ook na die eiendoms-
mark oorgespoel, en kopers is 
bereid om meer te bestee op ’n 
eiendom wat Felix of Fido se 
stert sal laat swaai.”

Inperking lei tot meer diere 
’n Onlangse opname onder eien-

“Troeteldierliefhebbers ver-
kies gewoonlik om hul huise te 
besit, sodat hulle hul viervoetige 
familielede kan akkommodeer 
sonder om aan die reëls van ’n 
verhuurder of instansie te vol-
doen,” voeg hy by. 

Let ook op die dierewette wat 
in jou omgewing van toepassing 
is. 

“Sommige woonbuurte het be-
perkings op die aantal katte of 
honde wat jy mag hê. Om jou ei-
endom te besit, beteken dus nie 
noodwendig dat jy ’n onbeperkte 
aantal troeteldiere kan aanhou 
nie.” 

Vind uit of jy ’n permit beno-
dig vir die troeteldiere op jou ei-
endom. As jy in ’n huureiendom 
wil belê wat troeteldiervriende-
lik is, moet jy sorg dat dit ’n om-
heinde stuk gras het, sê Coetzee.

Teëls eerder as matte 
Kies teëls in plaas van matte, 
want dit is makliker om in stand 
te hou as daar troeteldiere in die 
huis is. Dit kan die moeite werd 
wees om meer stoorruimte vir 

troeteldierkos en bykomstighede 
by te voeg. 

As daar ’n swembad is, moet 
jy seker maak dat dit omhein is 
of dat daar ’n net oor die swem-
bad is. Eenhede op die grond-
vloer is gewoonlik gewilder on-
der honde-eienaars, veral as die 
dier ’n bietjie ouer is, terwyl kat-
te gemaklik is om ’n paar verdie-
pings hoër op te leef.

Coetzee beveel aan dat ’n ver-
huurder presies in die huurkon-
trak moet uiteensit die aantal, 
grootte en soort diere wat op die 
eiendom toegelaat word. 

Wees duidelik dat die huurder 
enige skade wat die diere aan 
die eiendom aanrig, moet herstel 
voordat hulle trek. 

“Die voordeel daarvan om ’n 
eiendom troeteldiervriendelik te 
maak, is dat huurders waarskyn-
lik langer sal aanbly. 

“Die huurder sal waarskynlik 
ook beter na jou eiendom om-
sien, aangesien die besit van ’n 
troeteldier ’n vlak van verant-
woordelikheid en stabiliteit 
toon,” sê Coetzee.

“Troeteldiere het soveel meer 
geword as net diere wat op ’n ei-
endom aangehou word vir bevei-
liging of afleiding. Hulle het baie 
geliefde metgeselle geword wat 
die trots van ons huise is. 

“Troeteldiereienaars sal dus 
hul bes doen om in die behoeftes 
van hul vierpotige vriende te 
voorsien, en dit begin by die ge-
skikte woonhuis wat hulle kan 
koop of huur,” sê Coetzee.

KEUSE VAN EIENDOM DEUR DIERE BEÏNVLOED

Troeteldiere deel van die gesin
Covid skep behoefte 
by baie vir ‘geselskap’ ‘‘Jy sal waarskynlik 

meer huurders lok as 
jou huureiendom 
troeteldiervriendelik 
is. 

domsagente in Amerika het ge-
toon dat ’n derde van hul klante 
wat ’n troeteldier besit, nie ’n 
huis sou koop as dit nie in hul 
diere se behoeftes kan voorsien 
nie, terwyl 19% gesê het dat hul-
le sou verhuis vir ’n beter bly-
plek vir hul troeteldiere. 

“Dit beteken dat huise met om-
heinde tuine of toegang tot parke 
in die omgewing al hoe gewilder 
geword het. Huiskopers wil weet 
dat daar ’n troeteldierwinkel, 
veearts en selfs ’n troeteldier-
dagsorg in die omgewing is voor-
dat hulle hulself daar vestig,” sê 
Coetzee.

Hy voeg by dat baie mense 
weens die Covid-19-inperking ge-
ïsoleer voel en hulle tot diere ge-
wend het vir geselskap. 

In ’n Britse opname is bevind 
dat 90% van die troeteldier-
eie-
naars 
gesê 
het dat 
hul 
die-

re hulle gehelp het om die inper-
king deur te maak. 

In die VSA het die pandemie 
gelei tot ’n toename van 33% in 
mense wat ’n troeteldier versorg 
of aanneem om die sosiale leem-
te wat deur die inperking ver-
oorsaak is, te vul. 

“Suid-Afrika is wêreldwyd on-
der die top-20 lande wat eienaar-
skap van honde en katte betref. 
Dit is dus hoogs waarskynlik dat 
soveel meer diere ook op eie bo-
dem aangeneem is,” sê Coetzee.

“Om van die huis af te werk 
het ’n groter geleentheid vir 
mense gebied om ’n troeteldier 
te besit en te versorg. 

“Dit is moontlik om vinnig 
met jou hond te gaan stap tussen 
Zoom-vergaderings,” merk Coet-

zee op. 
Afstandwerk het kopers 

ook aangemoedig om 
gebiede verder van 

die stad af te 
oorweeg, 

want dit 

beteken gewoonlik dat hulle ei-
endomme kan oorweeg waar 
meer troeteldiere gehuisves kan 
word. 

“Plattelandse dorpe, wat eens 
as naweek-wegbreek-bestem-
mings beskou is, ervaar ’n toena-
me in kopers wat ’n beter le-
wensgehalte wil hê. Eiendomme 
hier kan oor groter erwe en tui-
ne beskik, en dit is selfs by seke-
re eiendomme moontlik om ’n 
paar perde en ander diere aan te 
hou.”

Huurhuise dikwels nie geskik
Hoewel dit dikwels moontlik is 
om met ’n verhuurder te onder-
handel oor die feit dat jy ’n hond 
of kat het, is huurhuise gewoon-
lik nie troeteldiervriendelik nie. 

Navorsing deur die kredietbu-
ro TPN het getoon dat ongeveer 
7% van die residensiële huur-
ders die opsie wil hê om ’n troe-
teldier aan te hou. 

Die meeste deeltitelkomplekse 
het beperkings op die eienaar-
skap van troeteldiere en katte en 
honde mag dikwels slegs op die 
grondvloer aangehou word. Daar 

is ook baie keer ’n beperking 
op die grootte van die dier. 
“Raak vertroud met die re-

ëls van die regspersoon of die 
huiseienaarsvereniging van jou 
behuisingskema voordat jy ’n 
koop-om-te-verhuur-eiendom 
oorweeg. Jy sal waarskynlik 
meer huurders lok as jou huur-
eiendom troeteldiervriendelik 
is,” sê Coetzee. 


