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Daar is jaarliks meer mense 
op aarde en die beskikbare 
ruimte wat ons kan be-

woon bly beperk.
Daarom is een van die belang-

rike beginsels van meeste stads-
beplanningsbeleide om verdig-
ting in stedelike gebiede aan te 
moedig. Eenvoudig gestel, bete-
ken verdigting om meer mense in 
dieselfde beskikbare ruimte te 
huisves.

In plaas daarvan dat een gesin 
op ’n erf van 1 000 m² woon, huis-
ves ons byvoorbeeld veelvoudige 
gesinne op daardie een erf. In 
praktiese terme beteken dit dat 
mense nader aan mekaar moet le-
we en minder ruimte moet be-
slaan, en dit is juis in hierdie ge-
val wat deeltitelskemas ’n belang-
rike rol vervul.

Konvensionele erwe in die 
Wes-Kaap en elders is normaal-
weg onderworpe aan beperkings 

op, onder meer:
(a) die getal geboue wat op een 
erf opgerig mag word; en 
(b) hoe ver hierdie geboue van 
die grens én mekaar mag wees.

Verder geld daar ook beper-
kings op die minimum grootte 
van ’n erf wat onderverdeel mag 
word. Deeltitelskemas maak eg-
ter voorsiening vir wooneenhede 
nader aan mekaar, dit laat ge-
deelde mure toe, die inwoners 
deel gemeenskaplike ontspan-
ningsareas soos swembaddens of 
grasperke en dit gee aan ’n inwo-
ner die gevoel van ruimte. 

Met die verdigtingstendens 
wat toeneem en die veranderinge 
wat in die eiendomsmark plaas-
vind, doen kliënte gereeld na-
vraag of hul bestaande woonhuis 
met ’n woonstel of ’n bestaande 
kantoorgebou wat reeds aan ver-
skillende ondernemings uitver-
huur word, in ’n deeltitelskema 
omskep kan word.

Die antwoord is dat die reg in 
die meeste gevalle wel hiervoor 
voorsiening maak. Dit kom egter 
teen ’n prys en elke eienaar moet 
self besluit of die kool in sy of 
haar geval die sous werd is.

Indien jy belangstel om jou 
woonhuis en/of kantoorgebou in 
’n deeltitelskema te omskep, is 
die eerste stap om met jou proku-
reur en ’n landmeter te konsul-
teer. Jou prokureur moet help be-
paal of daar beperkinge bestaan 

wat jou sal verhoed om met die 
projek voort te gaan. Die proku-
reur sal ook help om die “skema” 
te beplan. Die volgende belangri-
ke aspekte moet oorweeg word:
) Watter deel van die bestaande 
eiendom sal uitsluitlike gebruiks-
gebiede word? 
) Watter dele sal gemeenskapli-
ke eiendom wees? 
) Hoe sal die skema in geheel 
saamgestel word? 

Die landmeter kan deel vorm 
van die beplanningsproses en sal 
verantwoordelik wees om die 
deelplan voor te berei, en dit dan 
by die landmeter-generaal om 
goedkeuring te gaan indien.

Die aktebesorger gaan daarna 

voort om die registrasiedoku-
mente voor te berei en registreer 
uiteindelik die skema ná al die 
nodige goedkeurings en uitkla-
rings verkry is.

In die geval van ’n kantoorge-
bou kan die deeltitelskema wat 
uit die omskakeling ontstaan ’n 
groterige skema wees. Vanweë 
die aard van ons konvensionele 
erwe sal ’n erf in ’n woongebied 
weer ’n klein skema vorm. 

Tertius Maree vra in sy Deelti-
telforum-rubriek van 25 Mei ver-
lede jaar of kleiner skemas le-
wensvatbaar is. Hierdie vraag is 
’n belangrike oorweging vir deel-
titeleienaars, aangesien dieselfde 
wetgewing en regulasies op klein, 
sowel as op groot deeltitelskemas 
van toepassing is.

Die klein groepie eienaars in 
die nuwe deeltitelskema sal on-
der meer ’n begroting moet op-
trek, die heffings moet betaal én 
die voorgeskrewe versekering 
moet bekom.

Indien een van die eienaars in 
die toekoms aan sy of haar 
“woonhuis” sou wou aanbou, sal 
die eienaar nie net toestemming 
van die ander lede moet verkry 
in ooreenstemming met die wet-
gewing en regulasies nie.

Die bouplanne moet ook deur 
die munisipaliteit goedgekeur 
word, terwyl die deelplan deur ’n 
landmeter aangepas en by die 
landmeter-generaal se kantoor 

ingedien moet word vir goedkeu-
ring. Hierna moet die aktebesor-
ger toesien dat die uitbreiding 
van die eenheid by die Aktekan-
toor geregistreer word. Dit is dus 
duidelik dat dit ’n duurder uit-
stappie is as om ’n aanbouprojek 
op ’n konvensionele erf te doen.

Daar bestaan egter gevalle 
waar eienaars se positiewe uit-
komste hierdie negatiewe aspek-
te uitkanselleer, en dié kleiner 
skemas wel uiteindelik floreer.

’n Ouer egpaar kan byvoor-
beeld hul groter woonhuis in hul 
geliefde woonbuurt aan hul kin-
ders verkoop en die tuinwoonstel 
agter in die erf vir hulself hou.

Dit is egter wys vir eienaars 
met sulke planne om, desnieteen-
staande die goeie verhouding wat 
daar met die toekomstige buur-
man is, ’n goeie bestuursagent 
aan te stel om bystand te verleen 
met die bestuur van die skema. 
Dit help om die vrede te bewaar.

Ter afsluiting dus: Of dit nou ’n 
wyse besluit is om jou bestaande 
gebou na ’n deeltitelskema om te 
skakel, sal van jou unieke om-
standighede en jou verlangde uit-
komste afhang. Dit is egter defi-
nitief nie ’n een-grootte-pas-al-
mal-oefening nie. 
) Tertius Maree is volgende week 
terug met sy Deeltitelforum-ru-
briek. Sy landlynnommer het intus-
sen verander. Hy is voortaan by 
021 851 0359 beskikbaar.

Jou woonhuis . . . ’n deeltitelskema?
‘‘Met die verdigtings-
tendens wat toeneem 
en die veranderinge 
wat in die mark 
plaasvind, doen 
kliënte gereeld 
navraag of hul 
bestaande woonhuis 
met ’n woonstel . . . in 
’n deeltitelskema 
omskep kan word.  
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