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Deeltiteleienaars besit elk-
een ’n deel in ’n skema, 
sowel as ’n onverdeelde 

aandeel in die gemeenskaplike 
eiendom.

In sekere gevalle het die eie-
naar ook die gebruik van ’n uit-
sluitlike gebruiksgebied, terwyl 
al die eienaars gewoonlik ge-
bruik van die gemeenskaplike 
eiendom het.

Dít gesê, wat is ’n eenheid 
dan? Al hierdie terme kan ’n nu-
we deeltiteleienaar se kop laat 
draai. Dit is egter belangrik om 
elkeen goed te verstaan omdat 
die regsimplikasies van elkeen 
kan verskil. 

Daarbenewens is dit ook be-
langrik dat die trustees en eie-
naars ’n afskrif van die volledi-
ge deelplan bekom en bêre, so-
dat hulle nie hoef te raai wat 
gemeenskaplike eiendom of uit-
sluitlike gebruiksgebiede binne 
die skema is nie.

Een van die redes waarom dit 
belangrik is om oor dié kennis 
te beskik, is omdat die party wat 
vir die instandhouding van dié 
gebiede verantwoordelik is, ver-
skil.

’n “Deel” is normaalweg jou 
wooneenheid – vanaf die middel-
lyn van die buitemure en die 
plafon na binne. 

Jy, as die eienaar, is verant-
woordelik vir die instandhou-
ding daarvan. Saam met jou 
deel, besit jy ook ’n onverdeelde 
aandeel in die gemeenskaplike 
eiendom.

Dié aandeel staan as ’n deelne-
mingskwota bekend en verskyn 
op die deelplan van jou skema 
as ’n persentasie – uitgedruk tot 
vier desimale. In Engels staan 
dit as “participation quota” of 
“PQ” bekend.

Gemeenskaplike eiendom be-
staan weer uit daardie areas 

die persentasie wat hy/sy besit, 
in verhouding tot die (nou gro-
ter) dele gaan verskil.

Eienaars, onthou dus: Enige 
bouwerk in ’n skema moet aan 
verskeie regsvoorskrifte voldoen 
voordat dit wettig sal wees. 

As vertrekpunt vir goeie be-
stuur, kry ’n afskrif van jou ske-
ma se deelplan en maak seker jy 
verstaan dit. 

Raadpleeg ’n prokureur of die 
landmeter wat die deelplan 
saamgestel het indien enigiets 
daarop onduidelik is. – Malan is 
’n prokureur verbonde aan Du 
Plessis Hofmeyr Malan Ing. in So-
merset-Wes.  

) Ons bevestig met groot hart-
seer en ons innige medelye dat 
Tertius Maree Dinsdag oorlede is. 
Sy bydrae tot die reg – veral sy 
betrokkenheid by ontwikkeling en 
opleiding in die deeltitelveld, die 
inwerkingtrede van die ombuds-
diens en vir die algemene publiek, 
sy weeklikse rubrieke – was van 
onskatbare waarde. Hy laat ’n 
groot leemte in die bedryf. 

Maree het aan die begin van die 
jaar as konsultant by ons firma 
aangesluit, en sedertdien het ons 
die bestuur en administrasie van 
sy aanlyn kursusse oorgeneem en 
meer onlangs bystand aan sy kli-
ënte gelewer. Ons gaan voort 
daarmee en bevestig ook dat die 
kursusse steeds beskikbaar sal 
wees en aangepas sal word soos 
die reg uitbrei. Rus sag en in vre-
de, mnr. Maree. 

Samantha van den Berg

Tertius Maree (73), Die Burger 
Eiendomme se “deeltitelman” 
oor die jare en ’n leier in die 
deeltitelbedryf op eie bodem, is 
Dinsdagoggend oorlede. 

Volgens sy vrou, Rosie, is hy 
vroegoggend in hul tuiste in 
Somerset-Wes aan natuurlike 
oorsake dood. “Ek gaan hom 
regtig baie mis. Ek dink die 
hele bedryf gaan – hy het baie 
vir ons almal beteken. Hy het 
soveel goed in sy leeftyd aan-
gepak en was altyd op die 
voorpunt – hy het aan iets ge-
dink nog voordat ander daar-
aan gedink het. Hy los ’n groot 
leemte in die deeltitelbedryf en 
in ons lewens,” het sy gesê. 

Maree was ’n gebore en ge-
toë Stellenbosser en het oor ’n 
meestersgraad in die regte 
(cum laude) beskik. 

Hy het onder meer as proku-
reur in Stellenbosch, Kaapstad 
en in die Oos-Kaap geprakti-
seer, en hom oor die jare as 
een van die land se voorste 
deeltitelkenners gevestig. Be-
newens die firma Tertius Ma-
ree Associates wat hy voltyds 
op Stellenbosch bedryf het, het 
Maree boeke oor die deeltitel-
bedryf geskryf, lesings op na-
graadse vlak aangebied en op-
leidingskursusse, seminare en 
werkwinkels vir trustees oor 
verskeie deeltitelaangeleenthe-

de – insluitend deeltitelbestuur 
– aangebied. 

As prokureur het hy al nage-
noeg 1 000 regspersone en huis-
eienaarsverenigings verteen-
woordig en bygestaan, sowel 
as verskeie bestuursagente, 
maatskappye en eiendomsont-
wikkelaars geadviseer. 

Daarbenewens het hy ook 
vir meer as 20 jaar die gewilde 
Deeltitelforum-rubriek in die 
Eiendomme-bylaag in Die Bur-
ger behartig. Sy eerste bydrae 
oor die deeltitelbedryf is op 16 
Mei 1998 in hierdie bylaag ge-
publiseer. 

Marco Botha, voormalige re-
dakteur van Eiendomme en 
Landbou (2014-2016), het by na-
vraag gesê Maree was nie net 
’n instelling by Die Burger nie 
– sy woord was alom wet. 

“My vrou werk in die eien-
domsbedryf, en sy het gereeld 
ná vergaderings vertel hoe ’n 
Deeltitelforum-artikel óf die 
vertrekpunt óf die laaste 
woord in ’n gesprek was. As 
Tertius Maree so sê, is dit so!”

Botha het Maree as uiters 
professioneel beskryf. 

“Sy artikel het een week ’n 
bietjie later as gewoonlik in 
my e-posmandjie geland, en 
die week daarna nog ’n bietjie 
later. Dit was ongewoon. Toe 
ek hom bel om te hoor of sy 
skippie nog op koers is, ver-
neem ek dat hy ’n beroerte ge-

had het, en ten spyte daarvan 
het hy sy artikel vanuit sy hos-
pitaalbed aan sy vrou gedik-
teer. Wanneer hy om watter 
rede ook al vir ’n week of wat 
nie sy artikel ‘regstreeks’ kon 
lewer nie, het hy vooruit ge-
skryf – bladsy drie in Eiendom-
me was syne. Punt.”

Lizelle Kilbourn van die 
prokureursfirma Smith Tabata 
Buchanan Boyes het Maree as 
meer as ’n gerespekteerde kol-
lega beskryf. Hy was volgens 
haar ook ’n instelling gewees. 

“Sy bydrae in die veld van 
deeltitelbestuursreg was van 
groot waarde en hy het daarin 
geslaag om die reg toeganklik 
te maak vir lede van die pu-
bliek. Ook regspraktisyns het 
baat gevind by sy artikels en 
advies. Dit was vir my ’n be-
vredigende ritueel om gereeld 
op ’n Saterdagoggend in die 
sonnetjie te gaan sit, en met ’n 
koppie koffie in die hand deur 
die eiendomsbylaag na Tertius 
se kolom toe te blaai. Dit voel 
nog onwerklik dat hy weg is. 
Ek gaan hom mis.”

Benewens sy vrou laat Ma-
ree sy kinders Tracey Deborah 
Roux, Jacques Peter Maree en 
André Douglas Maree, sowel 
as die kleinkinders Jahn An-
drew Roux, Dale Peter Roux, 
Remi Maree, Jaime Maree en 
sy suster, Christelle Wieffe-
ring, agter. 

‘Maree was instelling 
by Die Burger gewees’

‘‘As Tertius Maree so 
sê, is dit só! 
. . . bladsy drie in 
‘Eiendomme’ was 
syne. Punt. 
 — MARCO BOTHA, VOORMALIGE 

REDAKTEUR VAN DIE BURGER 
SE BYLAE EIENDOMME EN 
LANDBOU. 

OOR DELE, GEMEENSKAPLIKE EIENDOM

Weet wat jou eenheid 
alles behels

wat nie dele is nie, soos die dak, 
buitemure, swembad en ont-
spanningsruimtes. 

Die gemeenskaplike eiendom 
word proporsioneel deur alle ei-
enaars saam besit. Die regsper-
soon is verantwoordelik vir die 
instandhouding daarvan. 

’n Eienaar se deel en sy onver-
deelde aandeel in die gemeen-
skaplike eiendom is saam sy 
“eenheid”.

Uitsluitlike gebruiksgebiede is 
areas wat uitsluitlik deur ’n spe-
sifieke eienaar van ’n deel ge-
bruik mag word – soos ’n mo-
torhuis, parkeerplek of tuin. 

Die reg tot die areas word óf 
deur die reëls aan die eienaar 
toegeken óf deur middel van ’n 
notariële akte van sessie. 

Die regspersoon moet die uit-
sluitlike gebruiksgebiede in-
stand hou, tensy die skema se 
reëls anders bepaal.

Ons ontvang gereeld navrae 
rakende die instandhoudings-
plig van sekere areas binne ’n 

skema. Só ’n vraag kan nie be-
antwoord word totdat ons weet 
of daardie gedeelte op die deel-
plan as gemeenskaplike eien-
dom, uitsluitlike gebruiksgebied 
of deel aangedui word nie. 

Só ook kry ons gereeld klagtes 
dat eienaars hul stoepe sonder 
goedkeuring “toemaak” en by 
hul dele inkorporeer.

Ons vermoed deeltiteleienaars 
verkeer verkeerdelik onder die 
indruk dat dit “hulle” stoep is. 
Dié konstruksie is egter onwet-
tig, onder meer omdat: 
(a) die stoep waarskynlik nie 
deur die betrokke eienaar besit 
word nie, maar deur al die eie-
naars in onverdeelde aandele; 
(b) dit neerkom op die uitbrei-
ding van ’n deel (in terme van 
die Deeltitelwet moet ’n gewy-
sigde deelplan eers onder meer 
hiervoor goedgekeur word); 
(c) indien hulle deel regtens gro-
ter gemaak sou word, dit ook 
die deelnemingskwotas van alle 
eienaars verander – aangesien 
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EIENDOM 
EN DIE REG 
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‘‘Enige bouwerk in ’n 
skema moet aan 
verskeie 
regsvoorskrifte 
voldoen voordat dit 
wettig sal wees. As 
vertrekpunt vir goeie 
bestuur, kry ’n afskrif 
van jou skema se 
deelplan en maak 
seker jy verstaan dit.  
 

Het jy gehoor? 
Aktekantoor heropen

Eiendomme-redaksie

Die heropening van die aktekantoor in-
gevolge die vlak 4-inperkingsregulasies 
is goeie nuus vir die eiendomsbedryf in 
geheel, aldus eiendomskenners. 

Die aktekantoor val onder dié staats-
dienste wat weer hul werk mag hervat. 

Volgens Andrew Golding, uitvoeren-
de hoof van die Pam Golding-eiendoms-
groep, is dit goeie nuus vir huiseie-
naars wat eiendom verkoop en wie se 
oordragte nou deur die aktekantoor vol-
tooi kan word. Dit is ook positiewe 
nuus vir benoude verkopers, wat onder 
druk verkeer weens die sukkelende eko-
nomie en krediteure wat al in hul nek 
blaas. 

“Die heropening van die aktekantoor 
beteken ook korttermyn-verligting wat 
kontantvloei betref vir die grootliks 
kommissie-gebaseerde eiendomsbedryf. 
Dit het die potensiaal om werkgeleent-
hede te help red en sorg vir ’n broodno-
dige inkomste vir ons regeringskof-
fers,” sê Golding. “Dít alles hang egter 
daarvan af of ál ons aktekantore gaan 
heropen en na volle kapasiteit terug-
keer, aangesien hulle onafhanklik van 
mekaar bedryf word.” 

Daarbenewens hoop Golding hierdie 
verwikkeling beteken dat die eiendoms-
bedryf binnekort toegelaat sal word om 
na sy normale sakebedrywighede terug 
te keer – binne die regering se voorge-
skrewe maatreëls en regulasies. 

“Verdere goeie nuus is die feit dat ak-
tebesorgers Maandag terug werk toe 
kan keer ten einde oordragte te help fa-
siliteer en voldoeningsertifikate uit te 
reik. Kopers se nuwe eiendomstransak-
sies kan nou uiteindelik afgehandel 
word, hoewel dit nog nie duidelik is 
wanneer hulle by hul nuwe huise kan 
intrek nie.” 


