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Ons gereelde lesers is be-
wus van die verpligtings 
en bevoegdhede van ’n 

deeltitelskema se trustees, en 
dat hulle in ’n fidusiêre verhou-
ding tot die lede van daardie 
skema staan.

Aan die een kant is hulle ver-
antwoordelik vir die bestuur 
van die skema, maar uit ’n an-
der hoek gesien lewer hulle ook 
’n diens aan hul mede-lede om 
dié reusetaak sonder vergoe-
ding aan te pak.

Dit is dalk maklik om van 
ons rusbank ’n oordeel te vel 
oor ’n hipotetiese situasie of tot 
die gevolgtrekking te kom dat 
’n trustee se optrede binne ’n 
gegewe feitestel ongeoorloof 

Trustees, hou altyd die skemareëls byderhand
was (die “rusbankregters”).

Wanneer jy jouself egter in ’n 
situasie bevind waar emosies 
met jou weghardloop – of daar 
baie op die spel is – raak die ly-
ne vir trustees soms al hoe min-
der duidelik. Dan gebeur dit dat 
’n trustee of raad van trustees 
die perke van hul bevoegdhede 
oorskry en onregmatig optree.

Hoe kan trustees deurgaans 
daarteen waak? 

Dokumente 
Elke trustee moet oor ’n volledi-
ge stel regulerende dokumente 
vir die skema beskik. Dít sluit 
in die Bestuurswet, Deeltitel-
wet, bestuursreëls, gedragsreëls 
en enige ander skemareëls.

Indien die skema volgens die 
bestuursagent net gedragsreëls 
het – wat ongelukkig nog heelte-
mal te gereeld gebeur – sal daar 
definitief bestuursreëls wees.

Dit is waarskynlik slegs die 
standaard-bestuursreëls wat 
deur die ontwikkelaar aanvaar 
is toe die skema geopen is.

Indien jou skema voor 2016 
tot stand gekom het, kan ’n ak-
tebesorger gewoonlik vir jou 

vasstel of dit só is. Skemas wat 
ná 2016 tot stand gekom het, 
moet die ombudsdiens nader.

Trustees van huiseienaarsver-
enigings moet weer die grond-
wet vir die skema byderhand 
hê, asook enige ander reëls wat 
ingevolge die grondwet aanvaar 
is.

Trustees kan nie net reëls uit-
vaardig as die grondwet hulle 
nie magtig om dit te doen nie.

Dit is gebruiklik dat die 
grondwet byvoorbeeld voorsie-
ning maak dat die trustees argi-
tektoniese riglyne of sogenaam-
de huisreëls mag aanvaar.

Die argitektoniese riglyne 
plaas beperkings op die tipe ma-
teriaal wat gebruik of ’n sekere 
boustyl wat gevolg moet word.

Die huisreëls kan meer alle-
daagse prosedures in plek sit 
wat die bestuur van die skema 
vergemaklik. 

Waar staan dit? 
As trustees hul stel dokumente 
byderhand het, moet hulle hul-
self die volgende afvra: Waar 
word hierdie bevoegdhede uit-
eengesit?

Gaan soek dan in die reëls (of 
grondwet) na gelang van die ge-
val waar die trustees se be-
voegdheid oor ’n sekere aspek 
vervat word. As jy dit nie daar 
aantref nie, mag jy dit gewoon-
lik nie doen nie.

Onthou dat die trustees die 
bevoegdhede van die regsper-
soon van deeltitels uitoefen – 
dus waar die reëls melding 
maak daarvan dat die regsper-
soon ’n verpligting het, is dit 
gewoonlik die trustees wat 
daardie taak moet verrig (tensy 
die spesifieke bepaling natuur-
lik anders spesifiseer).

In die geval van trustees van 
huiseienaarsverenigings moet 
die trustees die grondwet in sy 
geheel gaan lees – insluitende 
die doel waarvoor die huiseie-
naarsvereniging geskep is. Só 
sal hulle vasstel wat hulle mag 
en nie mag doen nie.

’n Trustee kan nie aanvaar 
omdat sekere gedrag of besluit 
in ’n vorige skema waar hy/sy 
woonagtig was regmatig was, 
dit in alle skemas regmatig is 
nie. Die reëls of grondwet moet 
deurlopend geraadpleeg word as 

’n tipe klankbord van regmatig-
heid. Geen besluite behoort 
eintlik sonder ’n verwysing na 
die magtigende bepaling(s) ge-
neem te word nie.

Onregmatige optrede 
Waar trustees onregmatig op-
tree deur hul bevoegdhede te 
oorskry, kan daardie besluite 
soms ongedaan gemaak word.

Dit kan mettertyd groot impli-
kasies vir die skema (en soms 
die skema se finansies) inhou.

Dit skep ook wantroue in die 
trusteeraad, en kan op grond-
vlak tot konflik onder die eie-
naars lei.

In gevalle waar daardie ver-
keerde besluite moedswillig ge-
neem is en die trustee(s) nie in 
goeder trou opgetree het nie 
kan hulle selfs persoonlik vir 
die verliese aanspreeklik gehou 
word.

Gebruik dus jou reëls of 
grondwet as ’n handleiding vir 
besluitneming. Só kan jy jou ta-
ke met gemoedsrus aanpak. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes.
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EIENDOM 
EN DIE REG

verstaan wat jy wil betree, wat dit 
behels en watter voorwaardes 
daar is.

Jy moet dus seker maak of daar 
byvoorbeeld enige belastingimpli-
kasies is; wat die sonering van die 
eiendom behels; en of die eiendom 
wel dít waarvoor dit verkoop 
word werd is. 

2. Neem kennis van koste 
Die afgelope jaar was daar een na-
vraag wat deurlopend opgeduik 
het: Wat gaan dit my alles kos?

Baie mense vra nie die regte 
vrae voordat hulle ’n transaksie 
finaliseer nie – hetsy die persoon 
nou koop of verkoop – en is dan 
verras deur sommige van die kos-
te wat opduik.

Dis baie maklik om meegevoer 
te word as jy ’n mooi huis sien, 
maar moenie vergeet van die by-
komende koste wat jy gaan moet 
betaal nie, soos onder meer die 
verbandregistrasie, oordragkoste, 
instandhoudingskoste en dies 
meer. 

3. Verstaan jy wat jy teken? 
Nou, meer as ooit, is dit nood-

Eiendomme-redaksie

Om eiendom te besit is een 
van die beste langtermyn-
beleggings wat ’n persoon 

kan maak.
Vir die meeste Suid-Afrikaners 

is die aankoop van ’n huis ’n be-
langrike mylpaal wat aan hulle 
stabiliteit en ekonomiese onaf-
hanklikheid bied. Daarbenewens 
kan ’n eiendomsbelegging jou ook 
’n passiewe inkomste en langter-
myn- finansiële sekerheid bied.

Die eiendomsmark het die afge-
lope twee jaar aansienlike veran-
dering ondergaan as gevolg van 
die Covid-19-pandemie.

Dié veranderinge is in sekere 
opsigte meer positief as die impak 
wat dit op ander bedrywe gehad 
het, skryf Kagiso Mahlangu, ’n 
vennoot en ’n kenner in eiendom- 
en aktebesorgingspraktyke by die 
firma CMS South Africa.

Met ’n toenemend aantreklike 
eiendomsmark gepaard met ’n 
groeiende belangstelling in eien-
domsbeleggings – dít alles in ’n 
tyd wat gekenmerk word deur 
groot verskuiwings in die bedryf 
– is dit belangrik om terug te kyk 
na die lesse wat in die afgelope 
jaar geleer is, aldus Mahlangu.

Hiermee die vyf lesse wat sy 
meen kopers en verkopers van-
jaar as riglyn moet gebruik: 

1. Doen jou huiswerk 
Of jy nou jou eerste huis koop, ’n 
tweede belegging maak of in ’n 
kommersiële eiendom belê, is dit 
belangrik om seker te maak jy het 
die basiese beginsels gedek.

Dit beteken jy moet jou huis-
werk doen ten einde die mark te 

saaklik dat voornemende eien-
domseienaars of huurders die erg-
ste scenario in ag neem voordat 
hulle enige kontrakte oor ooreen-
komste teken.

Vra jouself dié eenvoudige 
vrae: “As ek uit hierdie ooreen-
koms wil kom, kan ek?” en “As ek 
wil verkoop, gaan dit maklik wees 
om dit te doen?” 

4. Weet met wie jy sake doen 
Die pandemie het die noodsaak-
likheid beklemtoon dat jy sake 
met mense moet doen wat jy ver-
trou, jou beste belange op die hart 
dra en wat redelik kan wees wan-
neer dinge nie reg loop nie.

Dít geld veral wanneer dit by 
huureiendomme kom. 

5. Wees buigsaam en kreatief
Die impak van die pandemie op 
die ekonomie het beteken dat ko-
pers, verkopers, verhuurders én 
huurders almal probeer om so-
veel waarde as moontlik uit ’n 
ruimte te skep.

Dit het gelei tot baie nuwe inte-
ressante en opwindende maniere 
waarop ruimtes gebruik kan 
word, veral wanneer dit kom by 
korporatiewe maatskappye en hul 
kantore. Dit is net weer eens ’n 
bewys hoe spesiaal en veerkragtig 
eiendom as ’n kommoditeit is.

Diegene wat die eiendomsmark 
wil betree, moet dus voor bly deur 
kreatief te wees.

As jy in eiendom wil belê, moet 
jy altyd minstens drie stappe 
vooruit dink in die geval van 
groot ontwrigting of veranderinge 
soos ’n wêreldwye pandemie. As 
só iets weer moet gebeur, wat is 
jou plan B, C en D?

Vat vyf! Pas dié 
eiendomslesse in 
2021 geleer nou toe

Die leefstyllandgoed Sitari Country 
Estate brei vinnig uit en kopers 
wat nog ’n holte vir hul voet daar 
wil vind, het nou die geleentheid 
om in ’n beperkte aantal luukse 
woonstelle in die ontwikkeling 
Acrewood te belê.

Die 33 tweeslaapkamerwoon-
stelle in Acrewood is klaar gebou 
en spog met gevestigde tuine en 
kopers sal dus dadelik hul intrek 
kan neem.

“Ons is opgewonde om hierdie 
luukse, voltooide woonstelle in die 
mark uit te reik,” sê Claudius Com-
brinck, uitvoerende direkteur van 
Sitari Property Sales.

“Nog nooit in die geskiedenis 
van Sitari Country Estste het ’n 
ontwikkelaar ’n volledige woon-
stelskema ontwerp, gebou en af-
geteken nog voordat daar enige 
verkope was nie. Dit is maar net ’n 
bewys van die Amdec-groep se 
voortgesette pogings om te verse-
ker dat Sitari sy status behou én 
versterk as die voorkeur- residen-
siële landgoed in die Helderberg.”

Volgens Combrinck kan al die 
woonstelle in Acrewood nou be-
sigtig word. Dít sluit twee ten volle 
gemeubileerde skouwoonstelle in.

Die verkoopspryse wissel van 

R1,750 miljoen tot R2,050 miljoen.
Al die woonstelle het twee 

slaapkamers, een badkamer, ’n 
oopplan-leefruimte en twee par-
keerplekke.

Van die premie-afwerkings sluit 
in ’n ingeboude Smeg-oond, 
-kookblad en -suigwaaier; klip-
werkblaaie; sanitêre ware van 
Hansgrohe en Gerberit; ’n stort 
met raamlose glas; sonkrag-gei-
sers; LED-ligte; sowel as viniel- en 
geteëlde vloere én aluminium-deu-
re en -vensters. Die kleurpalet bin-
ne die woonstelle bestaan uit sag-
te gryse, wit en houtskool.

Daar is vier verskillende woon-
steluitlegte om van te kies. Elkeen 
beskik oor ’n oopplan-kombuis, so-
wel as ’n eet-en-leefkamer wat 
uitloop op ’n balkon of stoep met 
’n ingeboude braaiplek.

Daar is drie verdiepings en die 
grondvloer-woonstelle in Acre-
wood het hul eie tuin. Die woon-
stelgroottes wissel van 64 m² tot 
71 m² elk. Combrinck meen dis 
veral geskik vir eerstekopers of be-
leggers wat wil verhuur. 
) Bel Sitari se verkoopskantoor 
by 021 201 7337 of stuur ’n 
e-pos na sales@sitari.co.za vir 
meer inligting.

Acrewood, die jongste woonstelaanbod in die residensiële ontwik-
keling Sitari Country Estate, buite Somerset-Wes.

Gehoor? Belê nou in 
Acrewood op Sitari


