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Ek gaan hierdie week ’n paar 
vrae beantwoord wat ons 
vanaf lesers ontvang het. 

Die eerste vraag handel oor 
die stigting van ’n regspersoon 
en lui as volg: 

) “Die ontwikkelaar sê dat die 
bestuur van die skema nog nie 
oorgegee is aan die eienaars nie 
omdat daar glo probleme is met 
die kontrak vir die bestuur van 
die woonstelblok, kan ’n ooreen-
koms vir die bestuur nie bereik 
word nie. 

“Die probleem is ook nou ver-
erger met die (korona)virus om-
dat daar nie so ’n vergadering 
gehou kan word nie. Ek sal 
graag wil weet of die feit dat die 
bestuursoordrag nog nie plaas-
gevind het nie ’n wetlike rede 
kan wees dat ons nog sonder ’n 
regspersoon sit. 

“Moes die ontwikkelaar self 
nie ná die eerste oordrag ’n ver-

standaardbestuursregulasies is 
nie. 

) Oor trustees en verblyf vra ’n 
leser: “Moet trustees eienaars in 
die skema wees en is dit ook 
noodsaaklik dat hulle permanent 
in die skema woonagtig is? Ons 
trustees woon almal in die stad 
en verhuur hul eenhede deur 
Airbnb uit. Ons oorweeg dit om 
ons reëls te verander sodat trus-
tees slegs permanente inwoners 
kan wees.” 

’n Trustee hoef nie ’n eienaar 
te wees nie en hoef ook nie per-
manent in ’n eenheid binne die 
deeltitelskema te woon nie. 

Indien julle die reëls wil ver-
ander, sal julle die voorgeskrewe 
prosedure moet volg. 

Dink egter mooi wat julle wil 
bereik deur hierdie wysiging en 
of die “probleem” nie eerder op 
’n ander wyse opgelos kan word 
nie. Dit is soms moeilik om ge-
willige trustees vir ’n deeltitel-
skema te bekom. 

) Oor deelnemingskwotas word 
gevra: “Ons hoor gereeld dat se-
kere betalings of stemregte van 
elke eienaar bereken word op 
grond van die ‘PQ’ wat toege-
skryf is aan elke deel. Wat is PQ 
en hoe vind ’n mens uit of dit op 
jou van toepassing is?”

PQ is die Engelse afkorting 
vir participation quota, wat in 
Afrikaans deelnemingskwota is. 

Elke eienaar besit sy/haar 
deel, asook ’n onverdeelde aan-
deel in die gemeenskaplike eien-
dom van die skema. 

Die deelnemingskwota van el-
ke eienaar word bereken deur 
die grootte van elke eienaar se 
deel te neem – bereken tot die 
naaste vierkante meter – en dit 
deur die totale grootte van al die 
dele saam in die skema te deel.

Die deelnemingskwota is dus 
kortliks: die persentasie van die 
deeltitelskema wat jy besit en dit 
verteenwoordig jou as eienaar se 
onverdeelde aandeel in die ge-
meenskaplike eiendom. 

Indien jy onseker is oor hoe 
jou deeltitelskema saamgestel is, 
kan jy die trustees of bestuurs-
agent nader en versoek dat hulle 
vir jou ’n afskrif van die deel-
nemingskwotas stuur – soos dit 
vir jou spesifieke skema geregis-
treer is. 
) Ons wens al Eiendomme se le-
sers ’n veilige tyd by die huis toe 
gedurende die nasionale staat 
van inperking oor die komende 
weke. 

Ons firma sal voortgaan om 
dienste te lewer en die aanlyn 
trusteekursusse is steeds ge-
durende hierdie tydperk vir die 
publiek beskikbaar. 

Waarom bestuur eienaars nog nie?
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gadering gereël het vir die stig-
ting van die regspersoon nie?” 

Indien dit ’n deeltitelskema 
is, moet die ont-
wikkelaar binne 
60 dae ná die eer-
ste oordrag van 
’n eenheid ’n ver-
gadering met die 
eienaars reël. 

Die bestuur 
van die skema 
word dan oor-
geneem deur die 
eienaars (waar-
van die ontwik-
kelaar as eienaar 
van die oorbly-
wende eenhede 
ook deel sal 
wees). Die regs-
persoon kom tot 
stand met die 
oordrag van die 
eerste eenheid – en nie wanneer 
die vergadering gehou word nie.

Indien die ontwikkelaar nie 
die vergadering belê nie, kan 
enige ander eienaar die vergade-
ring belê en die koste daaraan 
verbonde van die ontwikkelaar 
verhaal. 

Let asseblief net daarop dat 
die vergadering aan baie spesi-
fieke vereistes moet voldoen. In-
dien die eienaars dus besluit om 
self die vergadering te hou, moet 

hulle liefs die nodige raad vir 
die kennisgewings, agendapunte 
en so meer inwin. So ’n vergade-
ring sal natuurlik nie binne die 

volgende paar 
weke kan plaas-
vind nie omdat 
almal in hul hui-
se moet bly.

As dit ’n klein 
skema is en die 
eienaars beskik 
wel oor die nodi-
ge tegnologie, 
kan hulle altyd 
probeer om hier-
die vergadering 
aanlyn te hou. 

) Oor deeltitel-
eienaars en trus-
teevergaderings 
vra ons leser: 
“Mag eienaars 
trusteevergade-

rings bywoon?”

Enige eienaar mag ’n trustee-
vergadering bywoon en die trus-
tees toespreek – die eienaars 
mag net nie op so ’n vergadering 
stem of ’n mosie voorstel nie. 

Die wet het sekere voorskrifte 
oor sekere vergaderings waar ei-
enaars nie teenwoordig mag 
wees nie. Eienaars moet seker 
maak wat die bepalings in hul 
eie stel reëls sê indien dit nie die 

‘‘Dink egter mooi 
wat julle wil bereik 
deur hierdie 
wysiging en of die 
‘probleem’ nie 
eerder op ’n ander 
wyse opgelos kan 
word nie. Dit is 
soms moeilik om 
gewillige trustees 
te bekom. 


