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Groot Parys Leefstyl-landgoed bied jou die volmaakte kombinasie van ’n ryke geskiedenis, gerieflike ligging én
beveiligde landelike leefwêreld. Die Wingerd Villas stel die elegansie van die Kaapse Karoo-argitektuur ten toon en met
Fase 2 word ’n verdere 12 waarde-vir-geld wonings vrygestel.

• Perfek geleë in die Paarl
• Uitsigte en noordfrontleefareas
• Energiebesparende huisontwerpe

• Intrekgereedpakkette beskikbaar
• Unieke hoë tegnologiesekuriteit
• Geen hereregte betaalbaar

• Verskeie gesondheidsorgopsies
• Versorgingsfasiliteite*
• Veeldoelige klubhuis*

WINGERD VILLAS I
VOLTITEL-HUISE VANAF R5 290 000

3-4 Slaapkamers I Groot: 199 m2 tot 234 m2

Meer as

WINGERD VILLAS II
VOLTITEL-HUISE VANAF R3 349 000

2-3 Slaapkamers I Groot: 137 m2 tot 185m2

Werner Pieters 082 363 6089 | Marius Pieters 082 566 0853 | sales@grootparysestate.co.za | www.grootparysestate.co.za
Groot Parys
Ontwikkelingstrust

Wat kan beter wees as om ’n
50-plusser te wees en in die Paarl,
hartklop van die Boland, op ’n

historiese wynplaas nes te skop?

* Fasiliteite word eers later in Fase 2 gebou.

Bepalings en voorwaardes geld. Pryse is onderhewig aan
ontwikkelaarsdiskresie.

Jóú Bolandse tuiste
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By deeltitelskemas reguleer 
die Bestuurswet en reëls 
die vergaderings.

Dit sluit in trusteevergade-
rings waar die trustees oor be-
stuurs- of gedragsake moet be-
sluit, of vergaderings van lede – 
wat algemene vergaderings ge-
noem word.

Artikel 6 van die Bestuurswet 
begin met die volgende bepa-
lings, in kort, wat betrekking 
het op algemene vergaderings:

) Vergaderings van die regsper-
soon (lede) moet plaasvind op ’n 
tyd en wyse wat deur die regs-
persoon bepaal is – ’n mate van 
selfregulering word dus in dié 
verband toegelaat.

) Tensy die reëls van die deel-
titelskema anders bepaal, moet 
die regspersoon minstens 30 dae 
voor ’n algemene vergadering – 
waar daar ’n eenparige besluit 
of spesiale besluit geneem gaan 
word – kennis van die vergade-
ring aan al die lede gee, sowel as 
spesifiseer wat die resolusie is 
wat geneem gaan word. 

) Die kennisgewing van die ver-
gadering waarna hier verwys 
word moet óf per hand afgele-
wer óf met geregistreerde pos na 
die lid se deel – of die adres in 
Suid-Afrika wat deur die lid vir 
kennisgewings verkies word – 
gestuur word. 

) Benewens die wyses hierbo 
genoem waarop die kennisge-
wings uitgereik kan word, kan 
die kennisgewing van die verga-
dering ook aan ’n lid per e-pos 
gestuur of gefaks word. Dit is 
dus nie genoeg om die kennis-
gewing slegs per e-pos te stuur 
indien spesiale of eenparige be-
sluite geneem gaan word nie.

) ’n Lid mag in persoon hom- of 
haarself verteenwoordig, of mag 
by wyse van ’n volmag verteen-
woordig word – met dien ver-
stande dat geen persoon meer as 
twee volmagte in ’n vergadering 
mag hou nie. 

) Wanneer stemme in waarde 
getel word, word elke lid se stem 
getel óf in terme van die totale 
deelnemingskwota van die dele 

’N KYKIE NA DEELTITELSKEMAS EN HUL VERGADERINGS

Volg só prosedures 
om reg te vergader

wat ’n persoon in die deeltitel-
skema besit, óf in terme van ’n 
reël gemaak in terme van arti-
kel 10(2) – soos van toepassing.

) Wanneer die getal stemme by 
die vergadering getel word, het 
elke lid van die skema se regs-
persoon een stem. 

) Indien ’n eenparige besluit ’n 
onregverdige, nadelige uitwer-
king op ’n lid sal hê, sal daardie 
resolusie nie in werking tree 
tensy die betrokke lid binne se-
we dae nadat die besluit geneem 
is skriftelik toestem daartoe nie.

) ’n Deeltitelskema se regsper-
soon óf ’n lid van daardie regs-
persoon wat nie in staat is om ’n 
spesiale of eenparige besluit te 
bekom nie, mag die Ombuds-
diens nader om hulp. 

Blik op die reëls 
Die reëls van ’n deeltitelskema 

sal in meer diepte vergaderings 
van die lede reguleer.

Soos ons gereelde lesers weet, 
verskil die reëls van deeltitel-
skema tot deeltitelskema.

Aangesien die bostaande bepa-
lings in die Bestuurswet vervat 
is, kan dit egter nie deur lede ge-
wysig word nie en is dit dus van 
toepassing op alle skemas.

Wat gebeur egter indien hier-
die bepalings nie nagevolg word 
nie, ’n vergadering voortgaan en 
die besluite wat daar geneem 
word dan daarna deur die trus-
tees op die lede afgedwing word?

Die remedie vir lede sal wees 
om die saak na die Ombuds-
diens te verwys.

In my ervaring het ek al ge-
vind dat indien die feite in die 
saak so ’n uitkoms ondersteun, 
sal die Ombudsdiens bevind dat 
die besluite onregmatig en on-
geldig is.

Dit plaas die lede en trustees 
dan in baie onsekere omstandig-

hede, want die uitwerking daar-
van kan onder meer wees dat:

) Die trustees wat tydens daar-
die vergadering verkies is, nie 
regmatig verkies is nie;

) Die begroting wat op daardie 
vergadering goedgekeur is, nie 
regmatig goedgekeur is nie – en 
dat uitgawes wat in terme daar-
van aangegaan is dus nie in lyn 
was met ’n goedgekeurde begro-
ting nie;

) ’n Spesiale of eenparige be-
sluit is dalk by so ’n vergade-
ring geneem wat ’n impak het 
op ander aspekte van die lewe 
binne die skema, byvoorbeeld 
die goedkeuring van sekere op-
graderings wat reeds begin het.

Die korrekte wyse om so ’n 
“situasie” te hanteer, en iets wat 
waarskynlik in die Ombuds-
diens se bevinding gespesifiseer 
sal word, is dat die lede weer 

moet vergader om die besluite 
op die korrekte wyse, met die 
korrekte kennisgewing en kor-
rekte getal stemme, te neem.

Dit is alles goed en wel indien 
die lede dan dieselfde besluite 
– ná behoorlike kennis en be-
spreking – bekragtig, maar wat 
as hulle dit nie bekragtig nie? Of 
wat as die bespreking aanlei-
ding gee tot inligting wat die le-
de van gedagte laat verander?

Dit kan ’n groot finansiële im-
plikasie vir die lede van die 
regspersoon inhou.

Die skema se trustees en be-
stuursagent moet daarom baie 
seker maak dat die korrekte 
prosedures gevolg word om ver-
gaderings te belê en die lede se 
stemme te tel. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan Du Plessis Hofmeyr Malan Ing. 
in Somerset-Wes. Vir eiendoms-
verwante navrae, bel haar by 
021 851 0359 of stuur e-pos na in-
fo@dhmlaw.co.za.

Foto: PEXELS

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM 
EN DIE REG 

Eiendomme-redaksie

Voor die aanvang van die pan-
demie was sowel plaaslike as 
internasionale migrasie ’n 
sleutelfaktor in die Suid-Afri-
kaans eiendomsmark vir min-
stens ’n dekade, meen kenners. 

Die herlewing van emigra-
sie, die voortsetting van semi-
grasie en selfs buitelandse ko-
persbelangstelling sedert die 
verligting van die inperkings-
maatreëls en reisbeperkings 
kom dus nie as ’n verrassing 
nie.

“Plaaslik was daar ’n aan-
sienlike fokus op die nuwe golf 
semigrasie na die land se kus-
gebiede,” sê Grahame Diede-
ricks, die besturende hoof van 
Lew Geffen Sotheby’s Interna-
tional Realty in Midrand, lui-
dens ’n verklaring. 

“Daarbenewens sien ons ook 
’n binnelandse migrasie na Jo-
hannesburg, veral onder kor-
poratiewe mense en jong wer-
kendes wat die geld en geleent-
hede daar wil najaag,” sê hy. 

“Dit het nie net die 
verkoopsmarkte in sekere ge-
biede en sektore ’n hupstoot 
gegee nie, maar ook die huur-
mark aangeblaas aangesien 
baie van hierdie jong professi-
onele mense emigrasie eers in 
’n later stadium oorweeg en 
daarom vir eers kies om te 
huur eerder as om te koop.”

Luidens die jongste FNB-ei-
endomsbarometer verkoop ’n 
gemiddeld van 8% mense hul 
eiendomme met planne om die 
land te verlaat. Dít is ’n per-
sentasiepunt hoër in vergeleke 
met die tweede kwartaal van 
2020. 

Hierdie persentasie styg tot 
11% in die prysband vir eien-
domme van R3,6 miljoen en 
meer, en tot 14% in die prys-
band tussen R2,6 miljoen en 
R3,6 miljoen. 

“In Midrand en die omlig-
gende gebiede, byvoorbeeld, is 
ongeveer 10% van die eien-
domsverkope as gevolg van 
emigrasie. Die meerderheid 
van hierdie eiendomme is be-
leggingseenhede en primêre 
woonhuise in die hoër prys-
kerwe,” sê Diedericks. 

Hy voeg by dat as gevolg van 
die huidige waarde van die 
rand teenoor die ander groot 
geldeenhede probeer verkopers 
wat emigreer uithou om ’n pre-
mieprys vir hul eiendomme te 
kry. 

Dít lei dikwels daartoe dat 
hul eiendomme vir lang tyd-
perke op die mark bly.

“In sommige gevalle, as ge-
volg van die tydsbeperkings 
wat by emigrasie betrokke is, 
neem verkopers die huuropsie 
eerder as om teen ’n verlaagde 
prys te verkoop.”

Buitelandse beleggings is 
ook weer aan die toeneem, 
maar terwyl die meerderheid 
kopers voor die pandemie van 
Europa en Brittanje was, word 
hulle nou geëwenaar deur 
Amerikaanse beleggers, wat 
ook verantwoordelik is vir die 
grootste deel   van die toerisme 
tans in Suid-Afrika. 

Voor die pandemie was Eu-

ropese en Britse besoekers ver-
antwoordelik vir ongeveer 60% 
van buitelandse toeriste wat 
Suid-Afrika jaarliks binnekom, 
terwyl toeriste van Noord-
Amerika (die VSA en Kanada 
saam) net 17% uitgemaak het.

In 2021 het Suid-Afrika egter 
meer toeriste uit Amerika ver-
welkom as van enige ander 
plek in die wêreld en hierdie 
toename is ook weerspieël in 
die aantal navrae wat eien-
domsagente van belangstellen-
de Amerikaanse beleggers ont-
vang het.

Diedericks sê in Johannes-
burg was daar ’n effense ople-
wing in internasionale kopers-
belangstelling, maar dat daar 
meer aktiwiteit in die korpora-
tiewe huurmark gesien word.

In die Wes-Kaap meld agente 
baie groter belangstelling van 
buitelandse beleggers aan, met 
gebiede soos Constantia en die 
Tuinroete wat veral gewild is.

Joanna Thomas, ’n gebied-
spesialis vir dié eiendoms-
groep in Constantia, sê Covid-
19 het eintlik die mark in hulle 
gebied verbeter, met hernude 
binnelandse en internasionale 
belangstelling in eiendom 
daar. 

“Baie mense is nou in staat 
om van enige plek in die wê-
reld te werk en Suid-Afrika lok 
groot belangstelling vir sy leef-
styl.

“Ons het al baie oorsese na-
vrae ontvang, insluitend van 
uitgewekenes, en dikwels sal 
die belangstellendes familiele-
de en vriende vra om na die ei-
endomme te kyk en videotoere 
te doen.”

Tim Kirby, Lew Geffen se 
prinsipaal in George en Wil-
dernis, ervaar ook die afgelope 
jaar geweldige verhoogde akti-
witeit, sowel in die landgoed-
sektor as losstaande residensi-
ële verkope in tradisionele nie-
omheinde voorstede, met 
Gautengse kopers wat byna 
70% van die onlangse kopers 
uitmaak. 

Hy voeg by dat daar ook ’n 
toename was in navrae van 
uitgewekenes wat wil terug-
keer na Suid-Afrika, en na die 
Tuinroete in die besonder, 
aangesien hulle nou van die 
huis af kan werk.

“Dit is waar ’n gevestigde 
agentskap met ’n breë plaasli-
ke omvang en internasionale 
affiliasie van onskatbare waar-
de is.

“Dit gee kliënte toegang tot 
’n groot netwerk wat vir hulle 
aansienlike voordele bied, van 
gevestigde verhoudings met ’n 
wêreldwye gemeenskap van 
professionele mense tot bemar-
king wat ’n wye omvang het.”

Volgens Diedericks was daar 
’n toename in buitelanders wat 
in Johannesburg sake doen en 
verkope daar aangeblaas het. 

“In sommige gevalle kies 
maatskappye en individue om 
in ’n eiendom te belê in plaas 
daarvan om te huur, maar 
hierdie tendens is ook baie af-
hanklik van die stand van die 
land en sy ekonomie en of die 
buitelandse kopers se beleg-
gings veilig in Suid-Afrika is.”

Migrasie en 
emigrasie steeds 
groot dryfvere

Daar is groot buitelandse belangstelling, veral uit Amerika, in die 
Suid-Afrikaanse eiendomsmark, sê ’n eiendomskenner. Foto: PEXELS

Indien jy enige van Eiendomme se vori-
ge bylaes misgeloop het, of selfs net 
daardie interessante artikel soek wat jy 
raakgelees het en vir jou buurman wil 
aanstuur, kan jy gerus aanlyn op Net-
werk24 gaan snuffel.

Hier is ’n nuttige landingsblad waar 
al die vorige artikels in Eiendomme net-
jies geargiveer word en jy rustig op jou 
eie tyd deur hulle kan lees.

Hierdie landingsblad is ook nuttig vir 
enige eerste huiskopers of huurders 

wat inligting soek oor ’n onderwerp 
waaroor hulle geen kennis dra nie.

Besoek gerus www.netwerk24.com/
dieburger/bylaes/eiendomme en hier 
sal jy ’n tuisblad vind met al die arti-
kels en kennersrubrieke.

Eiendomme op Netwerk24: Kom snuffel saam aanlyn vir nog meer


