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Die Bestuurswet het op 
7 Oktober 2016 in werking 
getree.

Regulasies ingevolge daarvan 
is uitgevaardig waarin die stan-
daard-bestuurs- en -gedragsreëls 
vervat word, sou ontwikkelaars 
of lede besluit om die stan-
daardreëls vir ’n deeltitelskema 
te aanvaar.

Ingevolge art. 10 van die Be-
stuurswet is dit verpligtend vir 
deeltitelskemas om bestuurs-
reëls en gedragsreëls te aan-
vaar, maar hierdie reëls kan 
deur die lede van die regsper-
soon gewysig word – óf deur ’n 
spesiale besluit (vir die wysi-
ging van gedragsreëls) óf ’n een-
parige besluit (vir die wysiging 

Trustees se eie diskresie? Nie as wet anders sê
van bestuursreëls).

Die vermoë om die reëls te 
wysig gee aan die regspersoon 
beheer oor “interne prosedu-
res” en ’n metode om “pro-
bleemareas” in die bestuur te 
oorkom.

Lede moet egter ook in gedag-
te hou dat die reëls ten alle tye 
onderhewig is aan die bepalings 
van die Bestuurswet en die 
Deeltitelwet (vernaamlik prose-
dures wat hierin voorgeskryf 
word) en dat die reëls dus binne 
hierdie raamwerk ontwikkel 
moet word. 

Só staan sake 
Ons oorweeg vandag ’n paar 
voorskrifte in die Bestuurswet 
wat op alle deeltitelskemas bin-
dende is.
) Art. 2(7)(b) bepaal dat die 
trustees enigiemand mag dag-
vaar wat skade aan gemeen-
skaplike eiendom aanrig.

) Art. 3(1)(r) bepaal in kort dat 
dit die funksie van die regsper-
soon is om drade, pype, kabels 
en pype in stand te hou en te 
herstel wat redelikerwys meer 

as een deel dien, of oor gemeen-
skaplike eiendom loop en een 
deel dien.

) Art. 13(1) van die Bestuurs-
wet bepaal dat eienaars toegang 
tot hul dele en eksklusiewe ge-
bruiksgebiede moet verleen aan 
’n persoon of persone wat skrif-
telik deur die regspersoon ge-
magtig is om pype, drade ens. 
in stand te hou en/of te herstel, 
mits daar redelike kennis gegee 
word van die besoek en dit bin-
ne redelike ure geskied.

) Eienaars moet hul dele in 
stand hou en/of herstel en hul 
eksklusiewe gebruiksgebiede in 
’n netjiese toestand hou.

) Die gemeenskaplike eiendom 
mag nie gebruik word op ’n wy-
se wat inbreuk maak op iemand 
anders se genot en gebruik van 
die gemeenskaplike eiendom 
nie.

) Die eienaar moet die regsper-
soon in kennis stel van enige 
verandering in eienaarskap of 
okkupasie, asook indien ’n ver-

band op die eiendom registreer 
word.

) Waar die gebruik van ’n area 
op ’n deelplan aangetoon word, 
moet die area vir daardie doel 
aangewend word – bv. ’n motor-
huis kan gebruik word vir die 
parkering van ’n voertuig en 
vir die beperkte stoor van ge-
reedskap (art. 13(1)(g)).

) Eienaars mag bykomende 
versekering uitneem vir risi-
ko’s wat nie deur die regsper-
soon se versekering gedek word 
nie (art. 14(2)). 

En nou? 
Sou dit dus regmatig en af-
dwingbaar wees indien lede op 
’n algemene vergadering die 
reëls van die skema so wysig 
dat trustees op hul eie diskresie 
toestemming mag verleen vir 
die gebruik van motorhuise as 
stoorplekke of die omskakeling 
daarvan na kamers?

Nee, só reël sal strydig wees 
met art. 13(1)(g) van die Be-
stuurswet en sal dus onafdwing-
baar wees.

Wanneer trustees of lede van 
die regspersoon ’n wysiging tot 
die reëls van die skema om 
goedkeuring wil voorlê, is dit 
belangrik om die wette net weer 
onder oë te kry om seker te 
maak dat nie een van die nuwe 
reëls strydig is met die Be-
stuurswet of Deeltitelwet nie.

Waak ook daarteen om bepa-
lings in die reëls in te voeg wat 
wetlike bepalings dupliseer, 
want die bewoording van só ’n 
duplisering verskil gewoonlik – 
wat weer later aanleiding gee 
tot ’n interpretasie probleem.

As ’n kwessie reeds in die wet 
hanteer word, los dit daar.

Die Bestuurs- en Deeltitelwet 
beperk dus die vermoë van lede 
om die aard van deeltitelskema-
bestuur wesenlik te wysig, en 
hou die reëls op ’n voorgeskre-
we paadjie.

Die karakter van die skema 
word egter uiteindelik uitgeleef 
deur die alledaagse reëls wat 
binne hierdie raamwerk uitge-
vaardig word. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes.

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za
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Tussen die berge en win-
gerde in die Stellenbosse 
wynlande pronk die leef-

styllandgoed King’s View.
Die landgoed, geleë in die ge-

sogte woonbuurt Paradyskloof, 
beskik oor 49 erwe vir almal 
om te waardeer.

Die landgoed spog ook reeds 
met voltooide toonhuise wat 
voornemende kopers kan gaan 
besigtig.

Verskeie geriewe soos die 
nuwe private Mediclinic-hospi-
taal, gholfbane, goeie skole, 
winkelsentrums, sowel as na-
tuurgebiede waar inwoners 
kan stap of draf kan alles bin-
ne stapafstand vanaf die land-
goed aangetref word.

Volgens die ontwikkelaar 
bied die King’s View-landgoed 
aan beleggers, sowel as voor-
nemende huiseienaars ’n gulde 
geleentheid om in ’n gesogte 
landelike omgewing te belê, ge-
paard met alles van gerieflike 
toegang tot die verskeie gerie-
we in die omliggende omge-
wing én besonderse uitsigte op 
die Stellenbosse berge, plante-
groei in die gebied, die vlei-
land én die wingerde.

Die landgoed word ook heel-
tyds beveilig. 

Dít moet jy weet 
Kopers wat in King’s View Es-
tate belê, kan hul eie argitekte 
benoem wat ’n voorgeskrewe 
stel weldeurdagte, maar plooi-
bare ontwerpsriglyne vir die 
eiendomme moet volg, aldus 
die ontwikkelaar.

Die fokus is op eietydse argi-

tektuur. ’n Ervare landgoedbe-
stuurder hou toesig oor die ge-
kontroleerde bouprosesse en ’n 
bewese agentskap bestuur die 
leefstyllandgoed.

Jou kontak 
Voornemende kopers wat in 
King’s View belangstel, sal 
vinnig moet spring – 60% van 
die erwe daar is reeds deur ko-

pers opgeraap. Erwe is vanaf 
R3,3 miljoen beskikbaar en die 
skouhuis is teen R8,8 miljoen 
te koop.

Besoek www.kingsviewesta-
te.co.za of kontak die agent op 
die perseel, Dawid Prinsloo, by 
060 960 0100 of dawidprins-
loo10@gmail.com. 
) Die ontwikkelaar het die teks 
en foto’s voorsien.

In die kollig: King’s View Estate

Kontemporêre leefstyl in 
bekoorlike Stellenbosch

Daar is altesaam 49 erwe op die leefstyllandgoed King’s View.

Die huise op King’s View is kontemporêr en modern.

Francois Williams

Suid-Afrika se eiendomme is in 
die vierde plek in die wêreld wat 
bekostigbaarheid betref, volgens 
’n onlangse vergelyking deur die 
Australiese webblad Compare-
themarket.

Comparethemarket neem die 
gemiddelde eiendomsprys per m² 
en werk dit uit as ’n persentasie 
van die gemiddelde huishouding 
se besteebare inkomste om ’n sy-
fer te kry waarmee verskillende 
lande se eiendomsmarkte gemeet 
kan word.

Hiervolgens is Suid-Afrika se 
eiendomme in die vierde plek ná 
dié van Turkye, Amerika en 
Mexiko as die mees bekostigbare 
eiendomme in die wêreld.

Uit die 38 lande in die peiling 
is die lande met die duurste ei-
endom Japan, Switserland, 
Luxemburg, Israel en Suid-Ko-
rea. Almal van hulle het ’n be-
kostigbaarheidsfaktor van 20% 
of hoër. 

Hierteenoor is Turkye se be-
kostigbaarheidsfaktor 4%, en 
Suid-Afrika s’n is 7,5%.

Ongeag internasionale verge-
lykings wys FNB se jongste eien-
domsbarometer dat die huidige 
kopersaktiwiteit in die plaaslike 
huismark meestal deur rykes 

aangedryf word. 
FNB wys op die risiko van sty-

gende geopolitieke spanning 
soos Rusland se oorlog teen Oe-
kraïne wat kopersentiment kan 
versuur. Maar in die boonste 
deel van die mark is daar wel 
goeie waarde vir geld ná groot 
prysdalings in die laaste jare en 
die huidige lae rentekoerse, 
asook die tendens van werk-van-
die-huis.

In die middelklas-mark is die 
groei aan’t verlangsaam, volgens 
FNB se ekonome.

FNB se huisprysindeks het in 
Februarie sywaarts beweeg en 
toon ’n styging van 3,8% op ’n 
jaargrondslag. Die Tuinroete in 
die Suid-Kaap toon volgens FNB 
die sterkste prysstygings, met 
huispryse wat teen die vierde 
kwartaal verlede jaar met meer 
as 8% gestyg het, gevolg deur 
Ekurhuleni met stygings van 7% 
en die Kaapse Wynland met net 
meer as 6%.

Die streke met die traagste 
prysstygings was Johannesburg 
met sowat 3%, Oos-Londen met 
net meer as 3% en Pretoria met 
net onder 4%.

Die FNB-barometer wys huise 
bly gemiddeld net minder as agt 
weke op die mark voordat dit 
verkoop word.

Het jy gehoor? SA is 
4de met eiendomspryse


