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Met 'n uitgebreide en verteenwoordigende basis van afgetrede lede regoor die land, is dit 

vanselfsprekend dat SAVA genader word deur lede wat probleme ondervind wat na vore gekom het 

nadat hulle hul aftree-huise gekoop het. Die rede vir die dokumentering van 'n aantal van hierdie 

sake is dat dit vir baie mense te laat is, en ons hoop dit sal dien as waarskuwing en slaggate 

beklemtoon wat vermy moet word.  

Daar is hoofsaaklik vier tipes aftree-eienaarskap waarmee 'n mens te kampe het, en meestal 

ontstaan probleme uit die feit dat gemeenskaplike lewe in werklikheid 'n twee-rigting aanpassing is 

wat die afgetredene maak wanneer hy in 'n omheinde gemeenskap intrek. Die feit dat daar wel 

verskille is tussen die regte en voordele wat 'n persoon in tradisionele behuising het, teenoor die 

verskillende regte, voordele en "beperkings" in gemeenskaplike aftree-eiendomme. Dit is ook 

dikwels een van die wortels van oorsake wat lei tot ontevredenheid en konflik. 

Om baie meer as net bakstene en sement te moet vergelyk wanneer jy na 'n aftree-aankoop kyk, 

beteken dat huiswerk nie net 'n aanbeveling is nie, maar 'n voorvereiste. Kortliks kan 'n mens die 

vier vorme van eienaarskap opsom om 'n soort keurings-instrument vir jouself op te stel, met die 

eerste keuse om van die tipes eienaarskap wat nie vir jou aanvaarbaar is nie van jou lys te skrap. Jy 

kan dan ook met meer gefokusde navorsing begin oor die soort eienaarskap wat vir jou aanvaarbaar 

is voordat jy ’n kontrak aangaan. 

1. Aandeelblok Aankope:  

Dit is eintlik nie 'n eiendom wat besit word nie, maar die aankoop van 'n blok aandele in 'n 

maatskappy wat gekoppel is aan 'n verblyfreg op 'n gedeelte van die eiendom wat deur die 

maatskappy besit word. Daar is baie moontlike negatiwiteit of risiko's wat met hierdie tipe 

eienaarskap geassosieer sou kon word. Die meeste van hulle is regstegnies van aard en die 

Maatskappywet is waarskynlik die tegniese basis onderliggend aan die meeste risiko's. Die 

negatiefste moontlikheid is dat jy jou huis kan verloor omdat die maatskappy onbehoorlik of 

onwettig bestuur word, die maatskappy gelikwideer kan word en jy as’t ware in 'n 

“Aandeelsertifikaat” woon. Aankope in hierdie kategorie moet beslis in samewerking met jou 

prokureur gedryf word. 

2. Lewensregte-aankoop:  

Moontlik die mees mis verstane kategorie van aftree-sekuriteit, en hierdie tipe aankope kan 

opgesom word deur te sê jy betaal een groot huurgeld wat, na sekere vooraf gedokumenteerde 

gebeure aan jou (of jou erfgename) terugbetaal sal word. Jou "huurreg" word deur omvattende 

wetgewing ondersteun en beskou as 'n "werklike reg" ingevolge Wet 65 van 1968. Die Wet maak 

ook voorsiening dat hierdie reg voorrang geniet bo enige ander reg, wat die houer van 'n 

lewensreg eenheid spesiale beskerming gee in die geval van die eiendoms-eienaar se 

insolvensie. Die volgende bepalings is onder meer voorbeelde van die meer as 20 regulasies wat 

vir u beskerming in die wet gemaak is: 

o Dit lê kontraktuele formaliteite neer 

o Dit lê die inhoud van kontrakte neer 

o Dit definieer reg van okkupasie om die status van 'n geregistreerde huurkontrak te hê 

o Dit vereis dat sulke woon regte onderhewig is aan 'n Kaart en Transport endossement 

o Dit verduidelik die gevolge van gekanselleerde kontrakte 
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o Dit definieer regshulp wat 'n hof ten opsigte van kontrakte mag toestaan. 

Trouens, die koopkontrak is jou de facto titelakte, en die voorvereistes in die Wet lê bloot die 

minimum wetlike vereistes uiteen. Dit verhoed nie dat ’n ontwikkelaar nog verdere voorwaardes in 

die kontrak kan bepaal nie. 

3. Aankoop van deeltitel: 

Uit 'n wetgewende oogpunt is daar 'n aantal wette wat gepromulgeer is oor deeltitel buiten die Wet 

op Deeltitels (Wet 95 van 1986) self en dit sorg vir 'n stewige grondslag by die verkryging van 'n 

aftree-eiendom, en bied 'n stewige punt van vertrek om bykans enigiets wat te doen het met regte 

en aansprake wat na vore kan kom, af te kan handel. Dit is onder andere: 

• Die Wet op Bestuur van Deeltitelskemas (Wet 8 van 2011) 

• Die Bestuur regulasies van Deeltitelskemas. 

• Die Wet op Gemeenskap skemas Ombudsdiens (Wet 9 van 2011) 

• Die Grondwet van die ontwikkeling. 

Bestuur van die ontwikkeling is die sleutel tot 'n gelukkige lewe in 'n gemeenskap area en om lekker 

te gesels met inwoners wat in die kompleks woon, is altyd 'n goeie idee, want reëls en regulasies kan 

positief of negatief geïmplementeer word afhangende van die bestuurskultuur binne die 

ontwikkeling. 

Interaksie met inwoners, ongeag na watter tipe eienaarskap jy kyk, word altyd sterk aanbeveel. 

 

4. Individuele titel (Eie titel) 

Baie ontwikkelings word eintlik vanuit 'n bestuur oogpunt as “kompleks” beskou, omdat meer as een 

tipe eienaarskap in een ontwikkeling verkoop kan word. Individuele titel beteken dat jy 'n titelakte 

op jou eiendom het en jou grens penne kan uitwys. Dit beteken egter nie dat jy noodwendig alles 

kan doen wat jy vroeër in jou huis in die voorstede gedoen het en net verdere voordele bykry nie. 

Alhoewel dit baie makliker is om 'n verband te kry as in ander vorme van eienaarskap, moet jy 

verstaan dat die intrek in 'n Eie Titel huis in 'n aftreeoord jou woning steeds onderhewig maak aan 'n 

stel reëls wat die Huis eienaarsvereniging sal voorsien en implementeer. 

Verhurings 

Baie mense vind dat hulle gelukkiger is om nie geld op eienaarskap van watter aard ook ál te 

spandeer nie en verkies om te huur, vanweë 'n aantal redes wat wissel van die voorneme om op 'n 

later datum êrens anders heen te trek, tot die geloof dat hulle hul geld self beter kan belê en 'n 

groter opbrengs kan kry, of selfs dat hulle voel finansiële likiditeit laat hulle met meer keuse. 

Die potensiële negatiewe is dat: a) Die eienaars dalk self die eiendom sal wil okkupeer op 'n 

toekomstige datum (indien die eiendom individueel besit word) b) Die huurders het geen werklike 

beheer oor die huur wat gehef word nie, of c) Indien 'n skuif is 'n noodsaaklikheid vir mediese of 

ander redes kan die gesonde persoon in 'n posisie gelaat word dat hy 'n baie groot uitgawe moet dra 

wat dikwels totaal onverwags of onbeplan is sonder die vastigheid van ’n eie woonplek. 
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5. Algemeen 

5.1 In wese word die reëls wat mens voel slegs sekere beperkings op jou plaas (die één kant van die 

muntstuk)  gewoonlik versag deur die behoefte om voordele te bekom wat jy nie tevore gehad het 

nie, of moes betaal as jy dit wou hê toe jy "buite" gewoon het. Dit is sake soos sekuriteit, nabyheid 

aan, of deel wees van 'n groep mense wat toegang het tot gespesialiseerde mediese kennis ens. Jou 

heffing verskaf ook sekere vermaaklikheid- en sosiale geleenthede en maaltye in baie ontwikkelings.  

5.2 Kortom, jy wen (bykomende voordele) en jy verloor (sekere vryhede soos om in die aande in die 

motorhuis te werk en 'n geraas te kan maak) net as voorbeeld. 

5.3 Die rede waarom 'n mens 'n Lewensreg-eiendom 'n bietjie goedkoper moet kan bekom as 'n eie 

titel eiendom of 'n deeltitel eiendom van dieselfde grootte en gehalte is finansieel gewoonlik 

gegrond op die feit dat jy die kapitaalgroei gedeelte van die belegging afskryf en daarom minder 

betaal. Jy kan dus bekostig om 'n groter eiendom vir minder geld te koop, maar mens moet verstaan 

wat jy prysgee om die voorreg te bekom. Aan die ander kant kan dit dalk neerkom op 'n kwessie dat 

jy nie graag die groei as erfporsie aan kinders wil nalaat deur jouself tekort te doen nie. 

Omstandighede, standpunte en voorkeure verskil – elkeen na sy eie nering. 

5.4 Ons sê nie 'n mens moet altyd na grootte kyk nie, want as dit op lang termyn beskou word, het 'n 

mens al hoe minder ruimte nodig soos jy ouer word. Dit beteken ook dat jy daarna kan kyk om die 

geld wat  gespaar is in 'n nood mediese fonds opsy te sit sou dit benodig word. Ons het te veel 

mense al gesien wat daardie aspek van aftreebeplanning weggelaat het, met rampspoedige gevolge. 

Feit is egter dat geen mens die toekoms kan voorsien nie en ’n noodplan bly ’n goeie idee. 

5.5 Een van die "versteekte" potensiële negatiewe aspekte wat in baie ontwikkelings van toepassing 

kan wees terwyl hulle nog in die ontwikkelingsproses is (nie Lewensreg-ontwikkelings nie), is dat die 

Ontwikkelaar gewoonlik 'n "veto"-reg vir hulself in die struktuur van die bestuurskomitee Trustees 

behou totdat die laaste van die eenhede aan ’n koper oorgedra is. Daarna het hulle uiteraard geen 

verdere sê nie, maar tot op daardie stadium, selfs al is die verkose Trustees eenparig oor 'n kwessie, 

kan hulle deur die Ontwikkelaar Trustees "uitgestem" word, alhoewel hulle nie ’n meerderheid het 

nie. Hoewel daar baie redes is daarvoor, kan daar groter stabiliteit t.o.v. bestuur strategie wees in 

ontwikkelings wat ten volle klaar ontwikkel is. 

'n Baie goeie studie van die dokumentasie vir enige spesifieke ontwikkeling behoort hierdie saak na 

vore te bring sodat jy daarvan bewus kan wees, en 'n geselsie met verkose Trustees oor hierdie 

aspek sal mens beslis geen skade berokken nie. 

Die feit dat 'n mens kan koop sonder om enige oordrag fooie te betaal wanneer jy Lewensreg koop, 

is ook 'n belangrike faktor wat sal toelaat dat die geld wat normaalweg aan hierdie item bestee 

word, opsy gesit word in jou "noodfonds" waarvoor baie normaalweg nie begroot nie. 

 

6 'n Paar voorbeelde van probleme wat kan ontstaan as jy nie genoeg huiswerk doen nie: 

 

6.1 Ons is gekontak deur 'n aangename dame wat dit baie moeilik gevind het om te aanvaar dat 

geen diere toegelaat word nie al het sy 'n aansienlike bedrag vir haar eenheid betaal en sy het 

daarop aangedring dat haar geliefde Collie hond niemand sal seermaak nie en in die woonstel sal bly 

tensy sy het hom aan 'n leiband uitgehaal. Die huisreëls wat sy onderteken het, was baie spesifiek, 
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maar sy het nie die moeite gedoen om dit te lees nie en het net aangeneem dat diere toegelaat 

word. Dit is beslis nie 'n rede wat geldig ter tafel gelê kan word om 'n koopkontrak te kanselleer nie. 

Die opsomming van hierdie tipe situasie is dat dit altyd makliker is om "NEE" te sê vir 'n aankoop as 

om die situasie te probeer omkeer. Dit is natuurlik 'n universeel geldige feit, en beteken dat die lees 

van die dokumentasie in detail nie net 'n aanbeveling is nie, is dit noodsaaklik. 

6.2 Toe 'n klein en luidrugtige groep eienaars in 'n ontwikkeling ontevrede was oor besluite wat deur 

bestuur geneem en geïmplementeer is, was een van die vrae wat ons gevra het, of hulle die 

Jaarvergadering bygewoon het waar die besluit geneem is? Hulle antwoord was dat hulle dit nie 

gedoen het nie omdat hulle nie gedink het dit is nodig nie. Fout nè? 

6.2.1 Dokumentasie wat aan kopers verskaf word wanneer hulle 'n koop- en koopkontrak teken, is 

uiters belangrik vir jou toekomstige rustigheid in 'n aftreeoord. Onthou dat baie van die dokumente 

dalk nie deel uitmaak van jou aanbod om te koop nie (hoewel dit daarna sal verwys), maar beslis 'n 

baie groot rol in jou daaglikse lewe speel, en om onkundig te wees oor die inhoud omdat jy nie 

gedink het dit en die gevolge daarvan deurgedring het nie, sal jou nie gelukkig laat nie.  

Hierdie dokumente dek 'n menigte dinge en kan vervat word in bepalings in 'n Grondwet, in 

Huisreëls of selfs bestuursbeleid wat geïmplementeer is om heffing betalings vir die Trustees en 

bestuurspan maklik te maak. Die manier waarop dinge gedoen word, val dalk nie na jou smaak nie. 

Net bewus wees maak dit geen verrassing en dus geen teleurstelling nie. Dit is deel van die proses 

om te besluit  

6.3 Ons het 'n rukkie terug 'n navraag gehad oor 'n ontwikkeling wat reeds "middeljarig" was wat 

eiendom betref. Die Trustees is 'n aantal vrae deur inwoners gestel oor die finansiële welstand van 

die ontwikkeling toe die trustees 'n spesiale heffing wou instel omdat die goedgekeurde jaarlikse 

begrotings aan reserwes geëet het, en daar nie meer reserwe beskikbaar was om verskeie 

noodsaaklike herstelwerk aan te spreek nie. en onderhoud. 

6.3.1 Die Trustees is vir jare jaarliks byna met 'n "outomatiese" stemming by die AJV ‘s 

herkies, en bestuur het amper 'n eksklusiewe "klub" geword met posisies soos die Voorsitter 

wat oor baie jare nie verander het nie. Ondersoek na die bestuur het blykbaar getoon dat 

baie van die wette en veranderings aan wetgewing geïgnoreer is omdat niemand ooit tot 

verantwoording geroep is nie. 

Uiteindelik is die inwoners (eienaars) met groot regs uitgawes gekonfronteer om foute reg te 

stel wat gemaak is deur wat neerkom op die verkiesing van onverantwoordelike, onwettige 

en ongekwalifiseerde besluitnemers as Trustees, en hulle dan nie tot verantwoording te 

roep nie. Maak asseblief seker dat jy nie jouself in die voet skiet nie – woon die vergaderings 

by en vra vrae! Hou eerlike mense eerlik. Die wet vereis dat Trustees nie net hulself 

beskikbaar stel nie, maar om te verseker dat hulle vaardig en kundig genoeg is om die werk 

te doen waarvoor hulle verkies is. Maak seker jy kies toepaslik bekwame Trustees. 

6.4 'n Gereelde navraag wat ons ontvang, handel oor die tyd wat dit soms neem om finansies te 

vereffen nadat 'n Lewensreg eiendom deur die Aftree-ontwikkelings eienaars op die mark geplaas is, 

ongeag of dit die verkopers is wat die dorp verlaat, of die begunstigdes in die geval van die kopers 

wat oorgedra het en die opbrengs aan 'n bepaalde erfgenaam nagelaat het. 

Soos in die begin van hierdie artikel uitgewys, lê die antwoord daarin om al die regte vrae te vra 

wanneer jy koop, en dan die antwoorde op skrif te kry, tensy dit reeds in die koopooreenkoms 

beantwoord is. Dit is algemeen dat die ontwikkelaars/eienaars die eksklusiewe reg voorbehou om 
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die eiendomme te herverkoop voordat die finansiële bedrae verskuldig aan eienaars of begunstigdes 

teruggee word. Hierdie reg om te herverkoop is nie die kern kwessie nie – dit gaan oor die opbrengs 

of waarde van die eiendom en die tyd wat dit neem om daardie geld oor te plaas soos in die 

ooreenkoms bepaal word, 

 Baie min argumente wat op moraliteit gegrond is, troef ooit die regs situasie wanneer dit by geld 

kom. Natuurlik is die finansiële spiere van die ontwikkelaar/eienaar gewoonlik die deurslaggewende 

faktor wanneer hierdie saak ter tafel gelê word, en ongelukkigheid die gevolg. 

6.5 Verbande  en huurgeld is gewoonlik nie 'n probleem nie, maar as omstandighede verander en jy 

jou eiendom byvoorbeeld vir 'n paar jaar moet verlaat om oorsee te gaan, kan verhuring huur 'n 

finansiële probleem word. As jy die vermoë om "van jou stene te eet" vir kontantvloei doeleindes 

benodig as gevolg van byvoorbeeld siekte, dan kan hierdie probleme moontlik ontstaan. 

Die tipe eienaarskap waarop jy jou eiendom bekom het, is die bepalende kwessie wat jou sal toelaat 

om 'n verband te bekom of 'n huurkontrak op jou eiendom aan te gaan mits dit nie ’n Lewensreg 

eiendom gekoop het nie. Met 'n Lewensreg aankope besit jy nie die volledige eiendom nie en om 'n 

verband te verkry wanneer eienaarskap ophou met die dood van die laaste sterwende (gewoonlik 

die gade) is net nie moontlik nie. Huur is normaalweg om dieselfde rede nie toelaatbaar nie 

(alhoewel sommige ontwikkelaars huur vir 'n beperkte tyd vanaf aankoop datum toelaat) omdat 'n 

huurder 'n ooreenkoms met jou aangaan, nie die blote dominium houer nie. Die kanse dat hierdie 

sake opduik is natuurlik baie laag, maar vir agtergrondinligting moet jy kennis neem.  

Elke individu of paartjie is uniek en die vereistes vir almal verskil. Kortom - net jy kan self/s besluit 

wat die regte ding is met inagneming van al jou omstandighede. Maak in elk geval jou eie besluit, 

maar doen eers jou huiswerk, want jy sal saamleef met die voordele of die nadelige gevolge van wat 

jy besluit. 

 

Paul Rosenbrock 

 


