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Artikel 3(1)(a) en (b) van die 
Bestuurswet vereis dat el-
ke deeltitelskema ’n afson-

derlike administratiewe sowel 
as ’n reserwefonds vestig en be-
dryf.

Daarbenewens bepaal Artikel 
(3)(1)(e) van die Bestuurswet 
verder dat die regspersoon die 
bydraes moet bepaal wat vir dié 
uitgawes wat in die fondse ver-
vat is, nodig gaan wees.

Die regspersoon moet hierna, 
ingevolge artikel (3)(1)(f), die be-
drae wat nodig gaan wees in ter-
me van hierdie fondse van die 
eienaars in die skema op grond 
van hul deelnemingskwotas hef. 

Let hierop . . . 
Wat heelwat eienaars soms mis-
kyk is dat artikel 3(1)(c) van die 
Bestuurswet bepaal dat die regs-
persoon (by monde van die trus-
tees) van dié eienaars wat oor 
eksklusiewe gebruiksgebiede be-
skik, moet vereis 
om bykomende 
bydraes tot die 
regspersoon se 
uitgawes vir 
hierdie areas te 
maak.

Die betrokke 
subartikel waar-
van ek hier 
praat lees as 
volg:

“. . . to require 
the owners, whe-
never necessary, 
to make contri-
butions to such 
funds: Provided 
that the body 
corporate must 
require the ow-
ners of sections 
entitled to the 
right of the ex-
clusive use of a part or parts of 
the common property, whether 
or not such right is registered in 
or conferred by rules, to make 
such additional contributions to 
the funds as is estimated neces-
sary to defray the costs of rates 
and taxes, insurance and main-
tenance in respect of any such 
part of parts, including provisi-
on of electricity and water, un-
less in terms of the rules the ow-
ners concerned are responsible 
for such costs; . . .” 

Wat nou? 
Kan die trustees dus hul diskre-
sie beoefen oor of hulle hierdie 
heffings gaan hef of nie?

Nie as ons die bewoording van 
hierdie subartikel oorweeg nie. 
Dié subartikel plaas ’n verplig-
ting op die regspersoon om die 
bykomende heffings te hef 
(“must”), tensy daar reeds in die 
skema se reëls bepaal word dat 
die eksklusiewe gebruikseie-
naars reeds dan vir dié uitgawes 
verantwoordelik is.

Die Bestuurswet verskaf egter 
nie verdere duidelikheid oor hoe 
hierdie koste bereken moet 
word nie en dit veroorsaak dalk 
’n paar grys hare onder die trus-
tees.

Indien ons die bewoording 
van artikel 3 verder bestudeer, 
blyk dit dat die trustees in terme 
van artikel 3(1)(e) hierdie bydra-
es – saam met die bedrae vir die 
administratiewe en reserwe-
fondse – moet bepaal.

Die trustees kan dus op grond 
van die goedgekeurde begroting 
vasstel wat die uitgawes vir die 
uitsluitlike gebruiksgebiede vir 
die komende jaar sal wees. Dit 
sal egter dan seker ’n paar 
somme verg?

Kom ons veronderstel 
’n deeltitelskema be-
staan uit tien 
woonstelle, 
waarvan 

DEELTITELSKEMAS: HEFFINGS EN BYKOMENDE HEFFINGS

Nie álle eienaars moet opdok
drie daarvan hul eie stoepe het.

Daar is verder vyf tuine, agt 
onderdakparkeerplekke en twee 
motorhuise met elektriese deu-
re.

Die stoepe, tuine, parkeerplek-
ke en motorhuise is uitsluitlike 
gebruiksgebiede wat deur ver-
skillende eienaars binne die ske-
ma gebruik word.

Hoe stel ’n trustee vas watter 
proporsie van die algehele uitga-
we toegeken moet word aan ’n 
eienaar met een of meer uitsluit-
like gebruiksreg?

Hierdie funksies van die regs-
persoon, vervat in artikel 3(1)(e) 
en (f), lees as volg:

“. . . (e) to determine the 
amounts to be raised for the pur-
poses of paragraphs (a), (b) and 
(c);” – (Dus die bydraes vir die 
administratiewe fonds, die re-
serwefonds en die bykomende 
heffings.)

“. . . (f) to raise the amounts so 
determined by levying contribu-
tions on the owners in proporti-
on to the quotas of their respec-
tive sections; . . .” 

Só werk dit 
Soos ons gereelde lesers reeds 
weet is ’n deelnemingskwota 
daardie gedeelte van die skema 
wat ’n eienaar as ’n deel besit – 
uitgedruk as ’n persentasie tot 
alle dele in die deeltitelskema.

Die Deeltitelwet sê verder dat 
elke eienaar se deelnemingskwo-

ta daardie eie-
naar se onver-
deelde aandeel 
in die gemeen-
skaplike eien-
dom van die ske-
ma moet bepaal.

’n Eienaar se 
deelnemings-
kwota is egter 
nie ’n maatstaf 
vir eksklusiewe 
gebruik nie 
– aangesien 
sommige eie-
naars in ’n ske-
ma uitsluitlike 
gebruiksgebiede 
gaan hê en an-
der weer nie. Só 
gaan die groot-
tes en aard van 
uitsluitlike ge-
bruiksgebiede 

ook verskil.
Artikel 3(1)(c) bepaal dat die 

bykomende heffings van die ge-
bruikers van daardie areas ver-
haal moet word – en nie van al 
die eienaars binne ’n skema nie.

Ek vermoed die korrekte in-
terpretasie van artikel 3(1)(f) sal 
wees dat die uitgawes vir die 
uitsluitlike gebruiksgebiede pro-
porsioneel tussen die gebruikers 
van die uitsluitlike gebruiksge-
biede verdeel moet word. 

Laaste sê 
Daar sal waarskynlik ook bepaal 
moet word wat die aard van die 
betrokke gebruiksgebied is – en 
watter ooreenkomstige uitgawes 
daardie areas tot gevolg het.

’n Tuin verg byvoorbeeld wa-
ter en instandhouding en kos 
jou belasting, terwyl ’n stoep 
weer verseker moet word, wa-
terdigting moet kry en belas 
word. Die elektriese motorhuis 
gebruik elektrisiteit en die koste 
sluit versekering en belasting 
in.

Die trustees moet hul bereke-
nings baseer op geskatte uitga-
wes en dit dan op ’n regverdige 
wyse en proporsioneel op die ge-
bruikers toepas.

Dit is die raamwerk waarbin-
ne hierdie bepaling gemaak 
moet word.

Een ding is wel seker: ongeag 
die metode waarvolgens hierdie 
berekening gemaak word, moet 
die bykomende uitgawes van die 
eksklusiewe gebruikers van 
hierdie areas verhaal word. 
) Malan is verbonde aan die firma 
Du Plessis Hofmeyr Malan Ing. in 
Somerset-Wes. Stuur ’n e-pos na 

info@dhmlaw.co.za of skakel 
die kantoor by 021 851 

0359.
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‘‘’n Eienaar se 
deelnemingskwota 
is egter nie ’n 
maatstaf vir 
eksklusiewe 
gebruik nie 
– aangesien 
sommige eienaars 
in ’n skema 
uitsluitlike 
gebruiksgebiede 
gaan hê en ander 
weer nie.


