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Eiendomme
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Thandi en Calvin koop ’n 
woonstel saam in ’n deel-
titelskema as ’n eiendoms-

belegging.
Nadat hulle oordrag neem van 

die woonstel, besluit hulle om 
die eiendom aan ene Sanet te 
verhuur.

Sanet woon ongeveer ’n jaar 
in die woonstel en ontvang ’n 
kennisgewing in haar eenheid se 
posbus dat ’n algemene jaarver-
gadering gehou gaan word.

Daar is ’n volmagvorm by 
hierdie kennisgewing aangeheg.

Nou wonder Sanet: Mag sy die 
deeltitelskema se algemene jaar-
vergadering as ’n huurder by-
woon?

En as sy dit sou kon bywoon, 
het sy stemreg op die vergade-
ring? 

Só sê Deeltitelwet 
Die deeltitelbedryf se Bestuurs-
wet bepaal in art. 6(5) dat geen 
persoon vir meer as twee eie-
naars in ’n deeltitelskema as vol-
magte (“proxies”) mag optree 
nie.

Bestuursreël 20(5) bepaal ver-
der dat die volmagvorm 48 uur 
voor die aanvang van die verga-
dering aan die trustees se voor-
sitter gestuur moet word – óf dit 
moet voor die vergadering aan 
die voorsitter oorhandig word.

Ingevolge bestuursreël 20(6) is 
dit nie nodig 
dat ’n persoon 
met volmag ’n 
eienaar binne 
die betrokke 
deeltitelskema 
hoef te wees 
nie.

Dié persoon 
mag egter net 
nie die skema 
se bestuurs-
agent of ’n 
werknemer 
van die be-
stuursagent 
wees nie.

Bestuursreël 
20(7) bepaal dat, waar meer as 
een persoon ’n eienaar van ’n 
eenheid binne die skema is, 
daardie persone een persoon 
moet nomineer om namens hulle 
op vergaderings te stem.

Laastens bepaal regulasie 5(3) 
dat kennis van die aanstelling 
van ’n persoon met volmag aan 
die regspersoon moet geskied 
ooreenkomstig – of so na moont-
lik – aan vorm C, wat aan die re-
gulasies aangeheg is. 

Terug na gevallestudie 
In ons bestaande gevallestudie 
sal Sanet nie net op eie stoom 
die deeltitelskema se algemene 
jaarvergadering mag bywoon en 
daarop stem nie, want sy is nie 
die eienaar van die woonstel nie.

Sy sal wel die vergadering 
mag bywoon en namens daardie 
deel kan stem indien sy ’n vol-
mag van die woonstel se eie-
naars ontvang wat haar daartoe 
magtig.

Die volmagvorm maak voor-
siening daarvoor dat ’n deeltitel-
eienaar ’n persoon vir ’n spesi-
fieke vergadering kan aanstel – 
of vir verskeie vergaderings – en 
dit bevat ook ’n gedeelte waar 

spesiale instruksies of beper-
kings met betrekking tot hierdie 
aanstelling aangeteken kan 
word.

Indien ’n eienaar dus wil hê 
dat die persoon met volmag ’n 
spesifieke stem moet uitoefen, 
kan dit só aangeteken word.

Die persoon is dan verbind 
daartoe en tree in die plek op 
van die bestaande eienaar vir 
daardie tydperk waarvoor hy/sy 
aangestel is. 

Só staan sake verder
Thandi en Calvin besit saam die 
eenheid en indien hulle vir Sa-
net ’n volmag wil gee, sal hulle 
dit saam moet doen.

Indien hulle self die vergade-
ring wil bywoon, of besluit om 
nie vir Sanet as hul verteen-
woordiger aan te stel nie, moet 
hulle een ander persoon nomi-
neer om namens hulle op die 
jaarvergadering te stem.

Hierdie genomineerde persoon 
kan een van hulle twee wees of 
dit kan ’n ander gekose persoon 
wees. 

Hoeveel volmagte?
Die laaste aspek waaraan ons 
vandag aandag sal gee, is die be-
perking op die getal volmagte 
wat een persoon mag hou.

Een persoon mag slegs ’n mak-
simum van twee volmagte hou.

Hierdie beperking is in die Be-
stuurswet van 2016 opgelê en 
kan dus nie deur middel van die 
reëls gewysig word nie.

Indien ’n deeltitelskema se be-
staande reëls strydig is hiermee 
sal daardie strydige bepaling on-
geldig en nie afdwingbaar wees 
nie.

Indien Sanet wel ’n volmag 
van Thandi en Calvin ontvang 
en twee ander eienaars nader 
haar om ook namens hulle as ge-
volmagtigde op vergaderings op 

te tree, sal sy 
net namens 
een van hulle 
kan optree.

Wat gebeur 
egter indien ’n 
ander eienaar 
Sanet nader 
om as ’n vol-
mag namens 
hom op te tree, 
maar hy besit 
drie woonstelle 
en verwag dat 
sy namens al 
drie moet stem.

Die beper-
king is van toe-

passing op die getal volmagte 
wat ’n persoon mag hou en nie 
op die getal dele in die skema 
wat hy of sy mag verteenwoor-
dig nie.

Sou ’n eienaar wat drie dele in 
die deeltitelskema besit dus vir 
Sanet nader om namens hom op 
te tree by ’n vergadering – en 
Sanet tree namens Thandi en 
Calvin ook op – sal sy twee vol-
magte hou – en dit is nie toelaat-
baar nie.

Hierdie beperking op volmagte 
is slegs van toepassing op deelti-
telskemas en nie op huiseie-
naarsverenigings nie.

Huiseienaarverenigings moet 
ooreenkomstig hul goedgekeurde 
grondwet optree en indien daar 
’n beperking op volmagte in hul 
grondwet vervat is, sal daardie 
beperking dan van toepassing 
wees.

) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Vir 
meer inligting, eiendomsverwante 
navrae of inligting oor kursusse, 
stuur e-pos na info@dhmlaw.co.za 
of bel die kantoor by 021 851 
0359.

‘‘Ingevolge bestuursreël 
20(6) is dit nie nodig 
dat ’n persoon met 
volmag ’n eienaar 
binne die deeltitel-
skema hoef te wees 
nie. Dit mag net nie 
die . . . bestuursagent 
wees nie.
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