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Deeltitelwetgewing en regu-
lasies het deur die jare só 
ontwikkel dat dit nou 

meer en meer bestuursaspekte 
van skemas dek. 

Soos leemtes in hierdie wetge-
wing en regulasies geïdentifi-
seer is, is dit mettertyd aange-
vul. Vandag bied dit ons ’n goeie 
struktuur waarbinne ons met se-
kerheid bestuursbesluite kan 
neem. Dit stel kopers ook in 
staat om met regsekerheid deel-
titeleiendom te koop, want hulle 
weet wat hulle kan verwag. 

Ferm hand nodig 
Terwyl daar sommige mense is 
wat baie van die reëls oorbodig 
vind, bied dit vir ander weer ’n 
veiligheidsnet van sekerheid. 

Deeltitelskemas verg normaal-
weg ’n ferm hand wat die be-
stuur betref, maar desnieteen-
staande kruis my pad so af en 
toe met vernaamlik kleiner ske-
mas waar die be-
sluite sommer by  
die agterdeur of 
deur een meer-
derheidseienaar 
op eie stoom ge-
neem word. 

Toestemming 
vir ’n stoep of af-
dak buite ’n deel 
word sommer 
verkry en aange-
bou, sonder dat 
daar eers ’n vergadering gehou 
is, ’n stemproses plaasgevind 
het, munisipale goedkeuring 
verkry is of die deelplan veran-
der is. Want dit is vir niemand 
daar ’n probleem nie . . . 

Blik op bestuur 
Net soos met wetgewing en regu-
lasies, ontwikkel die bestuur 
van deeltitelskemas ook oor tyd.

Reëls word herskryf soos 
leemtes geïdentifiseer word en 
die een jaar se bestuur word 
aangevul deur die volgende een.

Soms is hierdie tipe ontwikke-
linge vir kleiner skemas egter 
meer drasties. Die kleiner kom-
plekse wat die laaste paar weke 
oor my pad gekom het, is almal 
gebou deur ’n ontwikkelaar wat 
die meerderheid van die eenhe-
de eers vir ’n lang tydperk vir sy 
of haar eie gebruik gehou het. 

In sommige gevalle is hierdie 
ongeveer tien dele vererf aan fa-
milie, of geleidelik weer ver-
koop. Dít veroorsaak weer op sy 
beurt dat die deeltitelskema 
waarskynlik vir ’n hele aantal 
jare (soms dekades) sonder eni-
ge bestuursraamwerk gefunksio-
neer het. 

Benewens die aanvanklike re-
gistrasie van die skema, het 
daar werklik nog niks wat met 
die bedryf van deeltitels ver-
band hou, daarna gebeur nie. 

Die ontwikkelaar het byvoor-
beeld krediteure uit sy eie sak 
betaal soos onkostes opgeduik 
het; besluite oor bestuur is deur 
hom alleen of as meerderheids-
eienaar geneem; en die boekhou-
stelsel was moontlik net ’n lêer 
in sy studeerkamer. 

Niemand het kapsie gemaak 
teen hierdie sogenaamde “on-
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Bestuur is nie ’n eenmansaak 
wettige bestuur” nie, want nie-
mand anders se regte is hier-
deur geraak nie. 

Deur die loop van tyd word 
daar egter dele in die skema 
aan derde partye verkoop – 
soms almal kort na mekaar – en 
ná ’n rukkie begin die nuwe eie-
naars na inligting vra. Maar 
daar is nie veel om te gee nie . . .

Die bestuursraamwerk vir 
hierdie skema moet dan uit die 
stof geskep word – wat as ’n 
oorweldigende taak vir almal 
betrokke kan voorkom. 

’n Leë bestuursdop soos dié 
een is egter nie ’n onoorkomba-
re probleem nie. Die deeltiteleie-
naars moet net die moed hê om 
die bul by die horings in sulke 
situasies te pak. 

Só gaan jy te werk 
Die opstel van só ’n bestuur-
struktuur in terme van die rele-
vante wetgewing, is eintlik rede-
lik eenvoudig indien jy weet 
waar om te begin. 

Gaan as volg te werk: Kry af-
skrifte van die toepaslike reëls; 
meld die skema by die Ombud-
diens aan; stel ’n begroting op 
én belê ’n vergadering ooreen-
komstig met die punte en rigly-
ne soos dit in die Bestuurswet 
en bestuursreëls uiteengesit is. 

Die nuwe trustees wat op hier-
die vergadering verkies word, 
kan na afloop daarvan byeen-
kom om die nodige resolusies te 

onderteken om 
onder meer 
bankrekeninge 
te open, kennis 
te gee aan die 
eienaars raken-
de die heffings 
en so meer. 

Voor die trus-
tees hul oë uit-
vee, sal hulle ’n 
goeie bestuurs-
raamwerk in 

plek hê en kan die leemtes met-
tertyd met verdere besluite en 
optrede gevul word. 

Kyk hiervoor uit 
Die eintlike struikelblok wat wel 
probleme in hierdie tipe situa-
sies kan skep, is waar onwettige 
strukture opgerig is wat nie 
deur die munisipaliteit goedge-
keur gaan word nie – al word 
die korrekte prosedure gevolg. 

Dit sluit byvoorbeeld goed in 
soos ’n stoep wat ’n obstruksie 
vir verkeer veroorsaak óf wat 
oor die grens van die erf gebou 
is. Hierdie tipe strukture word 
normaalweg op gemeenskaplike 
eiendom gebou – wat beteken al-
mal kan (moontlik krimineel) 
daarvoor aanspreeklik gehou 
word. 

Klein vergunnings tussen bu-
re kan dan eintlik tot geregteli-
ke probleme vir almal lei. Die 
belangrikste aspek om in gedag-
te te hou is dat die deeltitel-be-
stuursraamwerk hier is om te 
bly. 

Dit is beter om gouer agterge-
blewe besluite of prosedures reg 
te stel as later. Die probleem 
gaan nie met tyd verdwyn nie, 
maar gaan net moeiliker word 
om reg te stel. 

Broekoptrek en vasbyt is eint-
lik al uitkoms. Die goeie nuus is 
dat as die aanvanklike voetwerk 
eers gedoen is, die skema rede-
lik spoedig optimaal sal begin 
funksioneer – binne die voorge-
skrewe raamwerk en tot voor-
deel van sy eienaars. 
) Malan is verbonde aan die firma 
Du Plessis Hofmeyr Malan Ing. in 
Somerset-Wes. Stuur e-pos na in-
fo@dhmlaw.co.za of skakel die 
kantoor by 021 851 0359.
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‘‘Deeltitelskemas 
verg normaalweg 
’n ferm hand wat 
die bestuur 
daarvan betref . . . 


