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Die uitspraak van die hoog-
geregshof in Pretoria 
vroeër die week rakende 

die ongrondwetlikheid van seke-
re regulasies wat sedert die nasi-
onale staat van inperking inge-
volge die Wet op Rampbestuur 
uitgevaardig is, sal ’n impak op 
álle Suid-Afrikaners hê. 

Vir diegene van die lesers wat 
nog nie die volledige hofuit-
spraak onder oë gehad het nie, 
gaan lees dit gerus by: http://
www.saflii.org/za/cases/
ZAGPPHC/2020/184.html. 

Dié hofuitspraak herinner ons 
weer dat die Suid-Afrikaanse 
Grondwet die maatstaf is waar-
teen alle wetgewing gemeet moet 
word, en dat daar ’n rangorde 
van toepassing is in wetgewing 
wat nie uit die oog verloor moet 
word nie. 

Verder herinner dit ons ook 
dat uitvoerende beamptes slegs 
die magte en funksies mag uitoe-
fen wat deur ons wetgewing ge-
magtig word. 

Dieselfde beginsels is ook van 
toepassing op deeltitelskemas: 
daar bestaan ’n wetlike raam-
werk waarbinne alle eienaars se 
regte en verpligtinge gereguleer 
word en die trustees mag slegs 
die magte en funksies uitoefen 
wat deur hierdie wetlike raam-
werk daargestel word. 

Wetlike raamwerk 
Artikel 10 van die Bestuurswet 
bepaal dat vanaf die datum van 
die stigting van die regspersoon, 
die deeltitelskema deur middel 
van reëls gereguleer en bestuur 
moet word. 

Daar is egter ’n kwalifiserende 
komponent in artikel 10(1), 
naamlik dat hierdie regulering 
en bestuur deur middel van 
reëls onderworpe aan die bepa-
lings van die Bestuurswet is.

Verder bepaal artikel 10(3) van 

Kortliks: Rabie bou 
sy tweede aftreeoord 

Die eerste sooi is onlangs gespit vir die eien-
domsontwikkelaars Rabie se tweede aftree-
ontwikkeling in Kaapstad. 

Die projekwaarde van dié ontwikkeling in 
Burgundy Estate, Oasis Life Burgundy Estate, 
beloop R1 miljard en is in November verlede 
jaar bekendgestel. Die ander aftreeontwikke-
ling in die Rabie-groep se portefeulje is op die 
landgoedontwikkeling Clara Anna Fontein in 
Durbanville – ook onder die handelsmerk Oa-
sis Life. 

Dié nuwe beveiligde aftreeontwikkeling in 
Burgundy Estate beslaan 10 hektaar en sal uit 
’n kombinasie van huise en woonstelblokke 
bestaan, omring deur klein parkies en boomry-
ke voetpaadjies. Dít alles sal weer ’n spoggeri-
ge leefstylsentrum van R40 miljoen omring, 
waarbinne die inwoners die eksklusiewe ge-
bruik van ’n gimnasium met ’n verhitte swem-
bad en ’n restaurant sal geniet, sowel as ’n bi-
blioteek en mediasentrum, primêre gesond-
heidsuites en ’n veeldoelige onthaalvertrek.  

Die eerste fase van die Burgundy Estate-
ontwikkeling sluit dié leefstylsentrum, sowel 
as 24 huise en 33 woonstelle in, lui ’n verkla-
ring. Dié fase sal na verwagting teen middel 
volgende jaar voltooi wees. 

Kopers kan tussen een- en tweeslaapka-
merhuise en woonstelle in verskillende groot-
tes kies. Oasis Life Burgundy Estate sal uitein-
delik uit 159 huise en 387 woonstelle bestaan 
wanneer dit klaar gebou is. 

“Ons is baie opgewonde om te begin met 
die konstruksie – wat ons toewyding en ver-
troue in hierdie unieke aftreeproduk bevestig,” 
sê Miguel Rodrigues, direkteur van die Rabie-
groep, in die verklaring. 

“Ons het in die laaste vyf jaar ’n aansienlike 
belegging in Burgundy Estate gemaak en dit 
het sedertdien ’n multi-generasie-landgoed en 
gesogte adres geword,” voeg hy by. 
) Jou kontak: Vir meer inligting oor beleg-
gingsmoontlikhede, besoek die webwerf 
www.oasislife.co.za of bel Allen Usher by 
082 451 9988. 

Het jy 
gehoor? 
24% 
Dit is die persentasie huurders 
in Suid-Afrika wat in April van-
jaar agterstallig was met hul 
huurgeld, luidens PayProp SA 
se jongste huurindeks vir 2020. 
Dít teenoor 20% in Maart.

84%
Luidens PayProp se huurindeks 
het die persentasie waarmee 
die gemiddelde huurder in 
Suid-Afrika agterstallig was, 
vanaf 78% in Maart tot 84% 
in April vanjaar toegeneem. 

R9 171
Dit is die gemiddelde maande-
likse huur vir eiendom in die 
Wes-Kaap op die oomblik, lui-
dens PayProp se huurindeks. 
Dit is die hoogste huurgeld 
in al die provinsies. 

DEELTITELS: SÓ WORD REGTE EN VERPLIGTINGE GEREGULEER 

Wetlike raamwerk geld ook 

die Bestuurswet dat die reëls re-
delik moet wees en eenvormig 
op alle eienaars in die skema 
van toepassing moet wees. 

Die voorgeskrewe reëls word 
dan vervat in die Regulasies tot 
hierdie Bestuurswet en laasge-
noemde wet maak daarvoor 
voorsiening dat die voorgeskre-
we reëls deur die ontwikkelaar 
of eienaars gewysig kan word – 
indien dit nodig geag word. 

Ontwikkelaars en deeltiteleie-
naars het dus nie ’n keuse of 
daar reëls moet wees, aldan nie. 

Die Bestuurswet bepaal duide-
lik dat bestuursreëls en gedrags-
reëls verpligtend is, maar dit 
kan egter gewysig word. 

Tot watter mate het die eie-
naars of ontwikkelaar dan die 
vryheid om van hierdie voorge-
skrewe reëls af te wyk? En waar 
behoort die ombuddiens dan die 
streep te trek? 

Só werk dit
Die voorgeskrewe reëls is oor ja-
re geformuleer na aanleiding 
van leemtes wat in die bestuur 
van deeltitelskemas geïdentifi-
seer is. 

Dit is ook ’n goeie riglyn vir 
trustees sowel as deeltiteleie-
naars, en daar is nie werklik 
reëls wat oorbodig is nie. 

Ontwikkelaars en eienaars 
moet dus konserwatief wees as 
hulle van hierdie voorgeskrewe 
bepalings wil weglaat – veral as 
dit nie met soortgelyke of meer 
toepaslike bepalings vervang 
word nie. 

Net soos die land se rampbe-

stuur-regulasies aan ons Grond-
wet onderworpe is, só ook is 
deeltitelskemas se bestuursreëls 
en gedragsreëls onderworpe aan 
die bepalings van die Bestuurs-
wet sowel as die Deeltitelwet. 

En dan moet ons ook nie van 
die Grondwet vergeet nie! 

Daar is dus sekere fundamen-
tele aspekte van die deeltitelbe-
dryf wat vas geanker is en die 
ombuddiens moet alle voorge-
stelde wysigings binne hierdie 
raamwerk evalueer voor ’n wysi-
ging goedgekeur word.

Wanneer trustees en/of deelti-
teleienaars dus byeenkom om 
die wysigings van die gedrags-
reëls of bestuursreëls te be-
spreek, moet die nuwe voorge-

stelde reëls eers die volgende 
vrae-toets slaag: 

(a) Is die voorgestelde reël rede-
lik; 
(b) Is die reël op alle eienaars 
eenvormig (“equally”) van toe-
passing; 
(c) Is die reël teenstrydig met 
enige bepaling vervat in die 
Deeltitelwet of Bestuurswet; 
(d) Is die reël teenstrydig met 
enige ander wetgewing of sosiale 
norme; en 
(e) Indien ’n reël weggelaat gaan 
word, is die gewysigde reëls ge-
noegsaam om ’n bestuursgaping 
te voorkom? 

Wanneer die antwoorde op al 
die vrae bevestigend beantwoord 

word, kan die wysigings na die 
ombuddiens gestuur word om 
die finale toets te slaag. 

Beperking op trustee-magte
Die funksies en magte van die 
regspersoon word deur die trus-
tees uitgeoefen en hierdie funk-
sies en magte is onderworpe aan 
en dus beperk tot: 

(a) Die Bestuurswet
(b) Die reëls en 
(c) Aanwysigings of beperkings 
opgelê deur die eienaars van die 
betrokke deeltitelskema. 

Die Bestuurswet bepaal uit-
druklik dat trustees nie hul mag-
te mag oorskry nie.

’n Uiters belangrike aspek van 

wetgewing, soos ons almal maar 
weer oor die laaste paar weke 
besef het, is dat die publiek reg-
sekerheid moet hê. 

Ons moet weet wat ons mag en 
nie mag doen nie. Daarbenewens 
moet die wette redelik en sinvol 
wees. Hou dit ook in gedagte met 
die opstel van die reëls. 

) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes in die 
Helderberg. Vir nader besonderhe-
de oor die gewilde aanlyn trustee-
kursus wat dié prokureursfirma 
onlangs by die deeltitelkenner Ter-
tius Maree oorgeneem het, stuur 
’n e-pos aan Malan by in-
fo@dhmlaw.co.za. 
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‘‘Net soos die land se 
rampbestuur-
regulasies aan ons 
Grondwet onderworpe 
is, só ook is 
deeltitelskemas se 
bestuursreëls en 
gedragsreëls 
onderworpe aan die 
bepalings van die 
Bestuurswet sowel as 
die Deeltitelwet.  
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