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Elke groot ekonomiese ontwrig-
ting of opswaai in die Suid-Afri-
kaanse geskiedenis het vir groot 
veranderinge in die ontwerp, 
grootte en bekostigbaarheid van 
eiendom in die land gesorg. 

En só sal die huidige staat van 
inperking en skerp ekonomiese 
inkrimping óók nou ’n merkbare 
impak op ons eiendomsbedryf 
maak, aldus Rowan Alexander, 
die direkteur van die Kaapse eien-
domsagentskap Alexander Swart 
Property. 

Volgens Alexander sal die im-
pak daarvan veral sigbaar wees 
wat eiendom in die land se mid-
del- tot laer inkomstegroepe be-
tref. Die tipiese nuwe huis wat 
moontlik voortaan in die mark 

of minstens die blok waarin hulle 
gekoop het, voltooi is nie.”

Volgens Alexander pas die skuif 
na kleiner dorpshuise in by die 
stygende behoefte onder kopers 
om minstens in ’n huis te woon 
waar hulle ’n klein tuintjie het. 
Die bogenoemde is veral waar 
wanneer mense deel- of voltyds 
van die huis af begin werk.

“Suid-Afrikaners van alle in-
komstegroepe erken (ondanks die 
omstandighede) steeds die ekono-
miese en sielkundige voordele wat 
eiendomseienaarskap inhou. Hul-
le is bereid om groot opofferinge 
daarvoor te maak, al het hul min-
der geld as voorheen. Die kopers, 
sowel as ontwikkelaars bly aan-
pas by die nuwe marktoestande – 
en dít gaan verseker dat ons eien-
domsmark oorleef,” sê Alexander. 

Huisontwerp in die tyd van Covid-19: Só sê eiendomskenner 
vrygestel gaan word, 
gaan waarskynlik meer 
kompak wees as die 
kleiner huise wat reeds 
die afgelope paar jaar 
in die eiendomsmark te 
sien was, voorspel hy. 

“Dít is absoluut 
noodsaaklik omdat hui-
se eenvoudig net meer 
bekostigbaar gaan 
moet wees. Die term 
‘bekostigbaar’ het ’n nuwe beteke-
nis aangeneem vanweë Suid-Afri-
ka se voortslepende negatiewe 
groeikoers,” verduidelik hy in ’n 
verklaring. 

“Die oplossings (in die eien-
domsbedryf) gaan meer drasties 
en verrykend moet wees, maar 
verbeterde gesofistikeerdheid, af-
werkings, kenmerke en die subti-

liteit van die nuwe konfigurasies 
sal vir die kleiner huisgroottes 
vergoed,” sê Alexander. 

Hy meen eiendomsontwikke-
laars gaan ook hul risiko’s pro-
beer verminder deur die grootte 
van toekomstige ontwikkelings-
projekte te beperk. 

“Eiendomsontwikkelings met 
slegs soveel as vyf tot ses huise 

gaan algemene praktyk 
word. Alternatiewelik 
kan ontwikkelaars – en 
baie van hulle doen 
reeds – ontwikkelings-
projekte in verskeie fa-
ses opdeel en dit só ont-
werp dat kopers hul in-
trek kan neem (en 
betaal) sodra dit gereed 
is. Die behoefte aan ver-
minderde risiko het ook 

reeds daartoe gelei dat bedryfslei-
ers wegbeweeg van deeltiteleien-
dom ten gunste van kleiner dorps-
huise – wat ook die groot voordeel 
inhou dat kopers dadelik kan in-
trek sodra die huis klaar gebou 
is,” verduidelik hy. 

“Dit werk in deeltitelontwikke-
lings dikwels só dat die kopers nie 
kan intrek totdat die hele skema, 
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Art. 13 van die Deeltitelske-
mabestuurswet – waarna 
ek hierná net as die “wet” 

sal verwys – spesifiseer sekere 
verpligtinge waaraan alle deelti-
teleienaars moet voldoen. 

Ons werk hierdie verpligtinge 
in twee dele deur om te verseker 
dat eienaars hierdie reëls goed 
verstaan. Ek het verlede week 
die eerste deel bespreek, en hier-
mee volg die tweede deel:

 
Reël 4 het die volgende te sê: 
’n Eienaar moet die gemeen-
skaplike eiendom (dié deel in 
die skema waarin elke eienaar 
’n onverdeelde aandeel besit) op 
so ’n wyse geniet en gebruik dat 
dit nie op ’n onredelike wyse op 
enige ander eienaar of persoon 
wat regtens op die eiendom ver-
keer se regte inbreuk maak nie.

Eienaars is dus wetlik verplig 
om ander eienaars se regte in ag 
te neem wanneer hulle die ge-
meenskaplike eiendom gebruik. 

In ouer deeltitelskemas sluit 
die gemeenskaplike eiendom 
tradisioneel ’n park, pad, par-
keerarea, trappe of iets soortge-
lyk in. In meer mo-
derne skemas kan 
hierdie dele ’n 
swembad, gimna-
sium of selfs ’n res-
taurant insluit. 

Wanneer dit by 
eiendomsreg kom, 
is daar maar altyd 
’n opweeg van be-
lange: die fyn ba-
lans tussen jou eie 
regte om jou saak 
te benut en ge-
bruik, én jou buur-
man se reg om die-
selfde te doen. 

Kom ons kyk na 
wat reël 5 sê: ’n Ei-
enaar mag nie sy 
of haar eenheid of 
uitsluitlike ge-
bruiksgebied op so 
’n wyse benut – of 
toelaat dat dit op 
’n wyse benut 
word – wat ’n oorlas vir enige 
ander okkupeerder van ’n een-
heid kan veroorsaak nie. Dié 
reël sluit by die vorige een aan, 
aangesien dit ’n redelikheidsbe-
ginsel vir gebruik daarstel. 

Dit bevat egter ’n bykomende 
aspek: ’n Eienaar mag ook nie 
toelaat dat sy of haar eenheid op 
so ’n wyse benut word dat dit ’n 
oorlas vir enige ander okkupeer-
der veroorsaak nie. 

Die verpligting rus dus op die 
eienaar. Indien jou huurder ’n 
oorlas van hom- of haarself 
maak, word daar van jou – die 
eienaar – verwag om in te tree. 

Dit kan dalk wys wees om ’n 
bepaling in die huurkontrak vir 
jou deeltiteleiendom te plaas 
wat spesifiek met huurders han-
del wat ’n oorlas van hulself 
maak en ’n steurnis vir ander 
okkupeerders is – aangesien die 
verpligting in die wet uiteinde-
lik op jou as eienaar rus. 

Bekom liefs regsadvies raken-
de hierdie bepaling, aangesien 
dit ook nie teenstrydig met an-
der wetgewing mag wees nie. 

Só lees reël 6: ’n Eie-
naar moet die regsper-
soon sonder vertra-
ging in kennis stel 
van enige verande-
ring in eienaarskap of 
okkupasie in sy of 
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Voldoen 
aan reëls 
van ‘wet’

haar eenheid, sowel as van eni-
ge veranderinge met betrekking 
tot verbandregistrasie. 

Deeltiteleienaars is dus ver-
plig om die trustees van die ske-
ma – of afhangend van die wyse 
van bestuur, die bestuursagent 
– in kennis te stel indien hy of 
sy ’n nuwe huurder kry; ’n ou 
huurder uittrek; indien die eie-
naar se bestaande verband ge-
kanselleer word óf ’n nuwe ver-
band geregistreer word. 

Die rede vir hierdie verplig-
ting is ooglopend: Die regsper-
soon/bestuur van die skema kan 
die ontwikkeling slegs doeltref-
fend bestuur indien hulle weet 
wie daar woon. 

Die rede waarom die eienaar 
die regspersoon rakende die ver-
bandregistrasie of -kansellasie 
in kennis moet stel, is omdat 
verbandhouers (normaalweg 
banke) ook na algemene verga-
derings genooi moet word en in 
sekere gevalle hul toestemming 
vir sekere handelings moet ver-
leen – soos die uitbreiding van 
eenhede waar die wysiging meer 
as ’n 10%-variansie in deelne-
mingskwotas tot gevolg het. 

Reël 7 stipuleer die volgende: 
’n Eienaar moet nie – waar die 
gebruik van sy of haar eenheid 
of uitsluitlike gebruiksgebied 
uitdruklik of stilswyend op die 
geregistreerde deelplan gespesi-
fiseer is – die eenheid of uitsluit-
like gebruiksgebied teenstrydig 
met hierdie gebruik aanwend, of 
toelaat dat dit teenstrydig hier-
mee aangewend word nie. 

Die uitsondering op dié reël is 
dat ’n alternatiewe 
gebruik wel goedge-
keur mag word 
deur ’n eenparige 
besluit van al die ei-
enaars in die be-
trokke deeltitelske-
ma. 

As die deelplan ’n 
gebied as ’n tuin 
aandui vir die uit-
sluitlike gebruik 
deur ’n eenheid, 
mag dit nie in ’n 
parkeerarea om-
skep of vir ander 
gebruik aangewend 
word as goedkeu-
ring nie verkry is 
nie. 

Deeltiteleienaars 
moet daarop let dat 
die Nasionale Bou-
regulasies ook nage-
kom moet word as 
die gebruik van ’n 
gebied verander 

word. 
Dus sal jy in baie gevalle ver-

plig wees om eers munisipale 
goedkeuring te bekom, sowel as 
’n eenparige besluit deur al die 
eienaars. 

Deeltiteleienaars is natuurlik 
verplig om aan alle reëls van 
hul deeltitelskema, sowel as die 
wetlike bepalings te voldoen. 

Die bovermelde bepalings is 
egter dié wat spesifiek op indivi-
duele eienaars se eenhede en 
uitsluitlike gebruiksgebiede van 
toepassing is. 

Dit kan nie alleen en buite die 
konteks van die ander bepalings 
in die deeltitelwetgewing en re-
gulasies beoordeel word nie.
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‘‘Wanneer dit by 
eiendomsreg 
kom, is daar 
maar altyd ’n 
opweeg van 
belange: die 
fyn balans 
tussen jou eie 
regte om jou 
saak te benut 
en gebruik, én 
jou buurman 
se reg om 
dieselfde te 
doen.


