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Dit gebeur al hoe meer dat 
ons hoor dat by ’n deel-
titelskema se spesiale of al-

gemene vergadering ’n kworum 
nie teenwoordig was nie. 

Die vergadering moet dan met 
nog ’n week uitgestel word. 

Dan hoor ons soms dat die 
trustees van die skema se regs-
persoon ’n spesifieke stemreg 
nodig het om verdere stappe te 
doen om die regte van die eie-
naars te beskerm. Hulle is egter 
nie in staat om hierdie besluit te 
bewerkstellig nie, aangesien die 
meeste eienaars hul versoeke vir 
’n vergadering/stemproses óf ig-
noreer óf nie ’n verteenwoordi-
ger in hul plek aanstel nie óf die 
versoek sommer prontuit van 
die hand wys. 

Wanneer die dag kom om trus-
tees aan te stel vermy almal oog-
kontak, die arme siel wat hom-/
haarself al jare afsloof word 
weer verkies en almal is net te 

nagegaan kan word: 
1. Die reëls van toepassing op jou 
skema – alle skemas het nie 
noodwendig dieselfde reëls nie 
en wat toelaatbaar is by die een, 
kos jou dalk ’n heftige boete by 
die ander. 
2. Die Bestuurswet en regulasies 
– dit is nie te lank nie en handig 
om byderhand te hou. 
3. Jou algemene jaarvergadering 
se agenda en die notule, tesame 
met die goedgekeurde dokumen-
te soos die begroting en instand-
houdingsplan wat van toepas-
sing is op die huidige boekjaar– 
jy besef dalk ’n belangrike punt 
is oorgesien en kan dit betyds 
onder die aandag van die trus-
tees bring. 
4. Die deelplan – sodat jy weet 
waar die grense van jou deel is. 
Dit klink dalk oorbodig en van-
selfsprekend, maar indien jy die 
vorige drie stelle dokumente na-

gegaan het, sal jy verstaan waar-
om dit nadere ondersoek vereis. 

Besluite van die eienaars en 
trustees raak nie net jou sak wat  
betref maandelikse uitgawes ver-
vat in die begroting nie, maar 
ook wat betref die waarde van 
jou eiendom. 

Voornemende kopers kyk of 
die skema goed versorg en orde-
lik lyk en of dit dalk eerder uit-
mekaarval. Daardie deurlopende 
en jaarlikse “vervelige” besluite 
het kumulatief ’n groot impak op 
die suksesvolle bestuur en der-
halwe bemarkbaarheid van ’n 
deeltitelskema. 

Alles word duurder en beur-
sies word konserwatiewer oopge-
maak, maar indien jy opgewerk 
raak oor besluite wat geneem is 
in jou (verkose) afwesigheid, kan 
jy net jouself blameer vir jou 
verknorsing. 
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bly om nie enige “verantwoorde-
likheid” te hê nie. 

Daarom is dit belangrik om 
teenwoordig te wees, bewus te 
wees en ’n daadwerklike belang 
in die bestuur van die regsper-
soon te neem.

Kom ons begin 
by die begin: As 
’n deeltiteleie-
naar besit jy nie 
net jou deel nie, 
maar ook ’n on-
verdeelde aan-
deel in die ge-
meenskaplike ei-
endom in die 
deeltitelskema. 

Saam met regte 
kom altyd ver-
pligtinge. In die 
geval van deel-
titelskemas sluit hierdie verplig-
tinge byvoorbeeld instandhou-
ding in. 

Ook dra die eienaars ’n gedeel-
de verantwoordelikheid om ’n 
veilige omgewing vir almal wat 
daar woon te bewerkstellig. 

Indien daar ’n swembad op die 
gemeenskaplike eiendom gebou 
is en iemand word beseer of selfs 
erger, het die insident dan mos 
deels op jou eiendom plaas- 
gevind . . .

Tweedens bestaan wetlike 

verpligtinge waaraan die regs-
persoon moet voldoen in die be-
dryf van die skema. 

Indien nie aan hierdie verplig-
tinge voldoen word nie, sal ie-
mand (of almal) aanspreeklik ge-
hou kan word hiervoor. 

Baie mense 
dink dat indien 
hulle nie by die 
verrigtinge van 
die regspersoon 
betrokke is nie, 
die regspersoon 
heeltemal afson-
derlik van hulle 
sal staan of dat 
niemand dan na 
hulle die vinger 
sal kan wys as 
sake die dag 
skeefloop nie.

Jy, as deeltitel-
eienaar, kan jouself egter nie los-
maak van die regspersoon nie. 

Die regspersoon is nie die 
trustees of “bestuur” nie, maar 
die vereniging van ál die eie-
naars in ’n skema. Dit is “ons al-
mal” en nie “julle” nie. 

Almal is deesdae besig en 
het te veel hooi op hul vurk, 
maar eienaars moet hulself de-
finitief van die basiese bestuurs-
raamwerk van hul skema ver-
gewis. Hiermee ’n lysie doku-
mente wat op ’n gereelde basis 

‘‘ . . . indien jy 
opgewerk raak oor 
besluite wat 
geneem is in jou 
(verkose) 
afwesigheid, kan jy 
net jouself blameer 
vir jou verknorsing. 
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