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Verskeie eienaars of inwo-
ners van ’n “skema” ver-
keer verkeerdelik onder 

die indruk dat die Deeltitelwette 
en Regulasies op die beheer en 
bestuur van hul eiendom van 
toepassing is – en dan is dit nie 
die geval nie.

Nie alle behuisingskemas om-
ring deur ’n muur, met toegangs-
beheer en trustees is deeltitel-
skemas nie. 

Die wetgewing en regulasies 
van toepassing op jou skema 
hang van die tipe skema af wat 
geskep is by die ontwikkeling 
daarvan, sowel as hoe dit by die 
Aktekantoor geregistreer is. 

Om ’n deeltitelskema te skep 
moet ’n deelplan deur ’n landme-
ter opgetrek word, waarna dit 
deur die Landmeter-generaal 
goedgekeur moet word. 

Die geboue word gefinaliseer 
en normaalweg verkoop as ’n 

die plaaslike munisipaliteit inge-
dien en aanvaar word. 

Die eienaars kan dan ook an-
der reëls aanvaar soos gedrags-
reëls of reëls vir kontrakteurs. 
Die Ombud gaan dus nie afskrif-
te van jou huiseienaarsvereni-
ging-dokumente hê nie, maar sal 
bystand kan lewer in die beslis-
sing van dispute.

(b) Daar is nie spesifieke wetge-
wing wat uitgevaardig is om die 
bestuur en beheer van huiseie-
naarsverenigings te reguleer nie. 
Daar is wel wetgewing wat seke-
re aspekte daarvan reguleer, 
maar nie tot dieselfde mate as 
deeltitelwetgewing nie. 

Trustees in beide skemas 
staan steeds in ’n fidusiêre ver-
houding tot die eienaars, maar 
daar is verskille in die bedryf 
van die skemas. Vir meer inlig-
ting oor hierdie verpligting, 
skryf gerus in vir Tertius Maree 
se aanlyn trustee-kursus. 

(c) Indien jy wil aanbou aan jou 
huis waar jy ’n erf bewoon (met 
ander woorde, nie ’n eiendom 
binne ’n deeltitelskema nie), 
moet jou bouplanne goedgekeur 
word. Die huiseienaarsvereni-
ging moet normaalweg tot die 
aanbouing toestem en hulle sal 
die aansoek oorweeg in lyn met 
die aanvaarde argitektoniese rig-

lyne waar van toepassing. 
Indien die planne so aanvaar 

word, kan jy normaalweg voort-
gaan met jou bouwerk. By deelti-
telskemas is “aanbouings” meer 
kompleks. ’n Landmeter moet 
ook die deelplan wysig (met an-
der woorde die plan van die hele 
skema), bouplanne moet steeds 
goedgekeur word, en in sommige 
omstandighede moet al die ver-
bandhouers van al die eenhede 
in die skema toestem. 

As ’n eienaar in ’n skema moet 
jy dus die volgende doen om te 
verseker dat jy weet wat van jou 
verwag word: 

(i) Vind uit of jy in ’n deeltitel-
skema woon of op ’n erf binne ’n 
ontwikkeling wat deur ’n huisei-
enaarsvereniging beheer en be-
stuur word; en 

(ii) kry afskrifte van die reëls 
wat van toepassing is op jou spe-
sifieke skema – hetsy die voorge-
skrewe reëls vir deeltitels, gewy-
sigde reëls soos aanvaar deur die 
Ombud (deeltitels) of andersins 
die grondwet en verdere reëls 
vir huiseienaarsverenigings. 

Ken dus die skema waarin jy 
woon of eiendom besit as ver-
trekpunt. Daarna eers kan jy jou 
optrede en beplanning met meer 
sekerheid aanpak. 

Ken jy jou skema? Lees dan eers hier! 
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“deel” met ’n onverdeelde aan-
deel in die gemeenskaplike eien-
dom. Gaan jou koopkontrak of 
titelakte na en kyk hoe jou eien-
dom beskryf is. 

Indien dit ver-
wys na ’n een-
heid/deel, daar 
word van ge-
meenskaplike ei-
endom gepraat 
en die skema 
word met ’n “SS” 
beskryf, woon jy 
(waarskynlik) in 
’n deeltitelskema. 
Die toepaslike 
wetgewing en re-
gulasies geld dan 
vir die bedryf en 
bestuur daarvan.

Toe die skema 
geskep is, kon die 
ontwikkelaar be-
sluit het om die 
standaardreëls te aanvaar of al-
ternatiewelik die reëls aan te pas 
sodat dit beter op die spesifieke 
skema van toepassing is. 

Jy kan dus nie net aanvaar dat 
die standaardreëls geld nie – jy 
moet afskrifte van die reëls be-
kom om seker te maak jy ver-
staan dit reg.

Indien jy jou koopkontrak of 
titelakte nagaan en jou eiendom 
word as ’n erf binne ’n skema be-

skryf en dat die skema deur ’n 
huiseienaarsvereniging bestuur 
word, dan is die kanse groter dat 
jy in ’n uitbreiding met enkel-er-

we woon, maar 
waar ’n huiseie-
naarsvereniging 
as ’n goedkeu-
ringsvoorwaarde 
deur die munisi-
paliteit opgelê is. 

Die deeltitel-
wetgewing en re-
gulasies sal dan 
nie op die be-
stuur en beheer 
van jou eiendom 
van toepassing 
wees nie, maar 
wel die grond-
wet van die ske-
ma wat deur die 
munisipaliteit 
aanvaar is, die 
ombudswetge-

wing, sowel as ander relevante 
wetgewing. 

Hoe verskil die bedryf en be-
stuur van hierdie twee skemas 
dan in die praktyk? Hier is slegs 
’n paar verskille: 

(a) Die reëls van ’n deeltitelske-
ma moet by die Ombud ingedien 
en goedgekeur word, maar die 
reëls van ’n huiseienaarsvere-
ninging (die grondwet) moet by 

‘‘Hoe verskil die 
bedryf en bestuur 
van hierdie twee 
skemas dan in die 
praktyk? Die reëls 
van ’n 
deeltitelskema 
moet by die 
Ombud ingedien en 
goedgekeur 
word . . .


