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Ons verken in vandag se ru-
briek die eerste deel van ’n 
vervolgrubriek oor die 

deeltitelbedryf se Ombuddiens en 
die praktiese, sowel as positiewe 
funksie wat hierdie diens vandag 
in ons skemas verrig. 

Met die inwerkingtrede van die 
Ombudswet op 7 Oktober 2016 is 
die Ombudsdiens geskep. Dit het 
’n meganisme vir dispuutbesleg-
ting in plek gestel vir skemas – 
hetsy deeltitelskemas, skemas 
met ’n huiseienaarsvereniging, 
skemas vir afgetrede persone, 
aandeleblokskemas en so meer.

In terme van hierdie wet mag 
dispute na die Ombudsdiens ver-
wys word vir beslegting teen ’n 
fraksie van die koste van ’n hof-
aansoek – en die bevele dra 
boonop dieselfde gewig as ’n hof-
uitspraak. 

Só staan sake 
Artikel 38 van hierdie wet bepaal 
dat enige persoon wat ’n party tot 
’n dispuut is, of wat wesentlik 
daardeur geraak word, ’n aan-
soek by die Ombudsdiens mag 
bring om dispuutbeslegting. 
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Die aansoek moet op die voor-
geskrewe wyse gebring word. Dít 
sluit in die voltooiing van ’n aan-
soekvorm wat op die Ombuds-
diens se webtuiste aangetref kan 
word. Die aansoekvorm en aan-
hangsels moet ingedien word met 
’n bewys van betaling van die 
voorgeskrewe bedrag wat nodig 
is om die proses mee te begin. 

Artikel 38 vereis dat die aan-
soek om dispuutbeslegting die 
naam en adres moet insluit van 
elke persoon wat na die aansoe-
ker se mening wesentlik deur die 
aansoek geraak sal word, sowel 
as die verlangde uitkoms en die 
gronde waarop die aansoeker 
staatmaak vir hierdie uitkoms. 

Nou vir artikel 39 
Artikel 39 van die Ombudswet 
gaan dan verder en bepaal die ti-
pe aangeleenthede wat binne die 
Ombudsdiens se jurisdiksie val, 
en dus die tipe bevele wat die 
Ombudsdiens mag maak. 

Daar word sewe hoofkategorieë 
vir beslissings in artikel 39 uit-
eengesit, en onder elke hoofkate-
gorie is daar spesifieke uitkomste 
waarvoor die aansoeker mag vra.

Hierdie hoofkategoriëe en uit-
komste kan kortliks as volg opge-
som word (raadpleeg asseblief die 
wet vir ’n volledige weergawe): 

39(1) – Finansiële kwessies: bevele 
om/wat bepaal: 
) Die trustees te verplig om ver-
sekering uit te neem of verseke-
ring te verhoog. 
) Die trustees te verplig om op te 
tree in terme van ’n verseke-
ringspolis en bedrae in te vorder. 

) Wat bepaal dat bydraes betaal-
baar deur ’n eienaar verkeerd be-
reken of onredelik is en ’n bevel 
maak vir ’n redelike bedrag of al-
ternatiewe wyse van betaling.
) Die trustees te verplig om ’n 
oudit te laat uitvoer op die reke-
ninge deur ’n bepaalde ouditeur. 
) Die betaling van ’n bydrae of 
die herbetaling van ’n bydrae of 
ander bedrag. 
) Huurders te verplig om huur-
geld direk aan die skema te be-
taal totdat die eienaar nie meer 
agterstallig is met betalings nie. 

39(2) – Gedragskwessies: bevele 
om: 
) ’n Sekere gedrag of nalating as 
’n las te laat verklaar en te beveel 
dat die persoon die gedrag staak. 
) ’n Troeteldier-eienaar te ver-
plig om te verhoed dat sy/haar 
dier ’n oorlas veroorsaak of om 
die troeteldier onder sekere om-
standighede permanent te laat 
verwyder van die skema. 
) Items op gemeenskaplike eien-
dom of in privaat areas geplaas, 
of daaraan vasgemaak, te verwy-
der. 

39(3) – Bestuurskwessies: bevele 
om: 
) Trustees te verplig om ’n be-
stuursbepaling in die bestuurs-
dokumente te vervat, soos goed-
gekeur deur die lede. 
) Trustees te verplig om ’n nuwe 
bestuursbepaling te aanvaar. 
) ’n Bestuursbepaling ongeldig 
te verklaar en te beveel dat die 
betrokke bepaling verwyder of 
vervang word. 
) ’n Bestuursbepaling onredelik 

te laat verklaar en te beveel dat 
die betrokke bepaling vervang, 
gewysig of verwyder word. 

39(4) – Met betrekking tot verga-
derings: bevele om/dat:
) Die trustees te verplig om ’n al-
gemene vergadering te hou om 
sekere sake te hanteer. 
) ’n Algemene vergadering of 
vergadering van die trustees nie 
behoorlik saamgeroep is nie. 
) ’n Besluit geneem by ’n alge-
mene vergadering of trusteever-
gadering nietig is. 
) Teenstand teen ’n mosie voor-
gelê vir ’n besluit onredelik was 
en dat daardie mosie wel aanvaar 
moet word in sy oorspronklike of  
gewysigde vorm. 
) ’n Resolusie wat aanvaar is 
nietig is omdat dit onredeliker-
wys inbreuk maak op ’n eienaar 
of inwoner se regte. 

39(5) – Met betrekking tot be-
stuursdienste: bevele om/dat:
) Van ’n bestuursagent te vereis 
om gehoor te gee aan die bepa-
lings van ’n persoon se dienskon-
trak of enige ander gedragskode 
of volmag. 
) Dat die trustees nie ’n be-
stuursagent se kontrak mag be-
ëindig nie en dat die aanstelling 
beëindig is al dan nie. 

39(6) – Met betrekking tot werk 
aan privaat of gemeenskaplike are-
as: bevele om/dat:
) Die trustees sekere herstel-
werk of instandhouding moet be-
werkstellig. 
) ’n Eienaar sekere herstelwerk 
of instandhouding moet bewerk-

stellig of die skema moet vergoed 
vir werk wat namens hom/haar 
verrig is. 
) Die trustees verplig om sekere 
werke te verrig. 
) Die trustees se afkeuring van 
’n aansoek om verbeteringe of 
veranderinge aan gemeenskapli-
ke areas aan te bring onredelik 
is, en dat die aansoek aanvaar of 
ratifiseer moet word. 
) Die trustees te verplig om seke-
re eiendom te bekom of nie, of dit 
te verkoop. 
) ’n Eienaar of inwoner die eks-
klusiewe gebruik van ’n sekere 
gemeenskaplike area benodig en 
dat daardie reg op sekere voor-
waardes toegestaan moet word. 
) ’n Eienaar of inwoner sekere 
verpligtinge moet aanvaar met 
betrekking tot ’n deel van die ge-
meenskaplike eiendom. 

39(7) – Met betrekking tot alge-
mene kwessies: bevele dat:
) Die aansoeker onredelikerwys 
toegang tot sekere inligting of do-
kumente ontneem is en daardie 
inligting of dokumente deur die 
trustees voorsien moet word.
) Enige ander bevel wat deur die 
hoof-ombud voorgestel word.

Die bostaande verteenwoordig 
in kort die bevele wat deur die 
Ombudsdiens gemaak kan word.

Aangeleenthede wat buite die 
bogenoemde bestek val, sal na ’n 
hof verwys moet word vir bereg-
ting. Ons behandel volgende 
week die aansoekproses in verde-
re besonderhede. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. 

Aansoeke by die Ombud: Deel 1 

aan bestaande eiendom in wan-
neer dit in aanbou is nie.

“Vra jou versekeraar oor ek-
stra versekering terwyl jy bou en 
doen navraag oor wat jou te doen 
staan as enige skade aan jou 
buurman se eiendom aangerig 
word tydens die proses.”

Hou jou oog op die einddoel
Om aan jou huis te bou kan ’n 
baie frustrerende proses wees – 
veral as jy nog in die huis woon 
terwyl die veranderinge aange-

bring word. 
     Dit kan voel asof jy op ’n bou-
perseel woon met stof en puin 
oral. En dinge word dikwels om 
verskeie redes vertraag.

“Dit is goed om jouself te her-
inner aan wat die einddoel is en 
hoekom jy hierdie projek aan-
pak. Daar is tye wanneer jy gaan 
wens jy het nooit daarmee begin 
nie, maar dit sal jou deur hierdie 
frustrasietydperk help deur te fo-
kus op dít wat jy alles gaan kry 
as die projek klaar is,” sê Lange.

Eiendomme-redaksie

Jy het in jou nuwe huis ingetrek 
en nou is jy gretig om meer 
vloerspasie by te voeg om dit die 
perfekte huis vir jou en jou gesin 
te maak. 

As jy nie plek het om die vloer-
oppervlakte van jou huis op die 
grondvloer uit te brei nie, kan jy 
altyd nog ’n verdieping aanbou. 

Dit klink maklik genoeg, maar 
daar is verskeie stappe om te 
volg wat verseker dat die werk 
behoorlik en volgens die reëls ge-
doen word, sê eiendomskenners. 

Hier is ses dinge om te doen 
wanneer jy ’n bykomende verdie-
ping by jou huis wil voeg: 

Kies ’n goeie argitek
Die eerste stap is om ’n nuwe 
ontwerp te kry van hoe jy wil hê 
jou huis moet lyk. Dit vereis ’n 
argitek – en ’n goeie een.

“Daar is baie mense daarbuite 
wat vir jou sal sê hulle kan plan-
ne vir jou huis optrek,” sê Bren-
da Lange, lisensiehouer van die 
agentskap Leapfrog Benoni. 

“Maar jy het ’n ervare argitek 
en tekenaar nodig wat geregi-
streer is en aan ’n gerespekteer-
de firma behoort. In Suid-Afrika 
bestaan twee primêre bouligga-
me: die Meesterbouersvereniging 
van Suid-Afrika (MBSA) en die 
Nasionale Huisbouersregistrasie-
raad (NHBRC).”

’n Goeie manier om hierdie 
dienste te kies, is om aanbeve-
lings van familie en vriende te 
vra. Vra ook vir voorbeelde van 
vorige werk gedoen en ’n porte-
feulje van die persoon se werk. 

Besluit waar jy jou bykomen-
de verdieping wil hê
Volgens Lange is daar ’n paar 
maniere waarop huiseienaars 
vertikaal ruimte by ’n huis kan 
voeg. “Jy kan bo-op ’n ander 
struktuur soos ’n motorhuis bou, 
’n solderruimte in jou dak skep 
of die dak heeltemal verwyder en 
’n nuwe verdieping op jou be-
staande huis bou,” sê sy. 
    “Sodra jy op grond van die ad-
vies van jou argitek en ’n struk-
turele ingenieur besluit watter 
een opsie werklik moontlik en 
struktureel veilig is, kan jy jou 
keuse maak.”

Kry die planne goedgekeur
Voordat jy met enige bouery be-
gin, moet jy toestemming vanaf 
die plaaslike owerhede en selfs 
jou bure verkry. 

“Daar is ’n aantal toestem-
mings wat jy moet kry wanneer 
jy veranderinge aan jou huis 
maak,” sê Lange. “As jy versuim 
om dit te doen, kan dit lei tot ’n 
stewige boete of, dalk nog erger, 
’n opdrag om die nuwe toevoe-
ging af te breek.”

Gesels met ’n argitek sodat hy 

of sy jou kan help hiermee. 
In baie gevalle is hulle in staat 

om die planne namens jou deur 
die plaaslike owerheid afgeteken 
te kry. 

Dan moet jy toestemming by 
jou bure kry: Kyk na wat jy sal 
moet doen en gebruik dit ook as 
’n geleentheid om hulle op hoog-
te te hou van die konstruksie, die 
geraas en moontlike ontwrig-
tings wat tydens die bouproses 
sal voorkom.

Stel ’n begroting op vir on-
verwagte koste
“Vra enigiemand wat al aan hul 
huis aangebou het en hulle sal 
jou vertel dat daar baie onver-
wagte koste is wat tydens die 
bouproses opduik,” waarsku 
Lange. “Sorg dat jy geld het om 
dit te dek.”

Dit kan herbedrading, die ver-
skuiwing van pype om die nuwe 
toevoeging te akkommodeer, 
dakherstelwerk as jy jou be-
staande dak hergebruik en so-
veel meer insluit.

Neem ekstra versekering uit 
indien nodig
Daar is baie dinge wat moontlik 
tydens die bouproses verkeerd 
kan loop. Maak seker dat jy met 
jou versekeringsmaatskappy ge-
sels en jou huis gedek word.

Lange sê die meeste huis- en 
inhoudspolisse sluit nie skade 

Nuwe verdieping: Dís belangrik 
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