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DEELTITELSKEMAS EN GEBRUIK: WAT AS JY WIL OMSKAKEL?

Foto: ISTOCK

Alle wonings moet volgens ’n 
goedgekeurde bouplan gebou 
word.

Hierdie bouplan moenie slegs 
die uitleg en groottes van die on-
derskeie vertrekke en strukture 
aantoon nie, maar moet ook mel-
ding maak van die voorgestelde 
gebruik van daardie vertrekke of 
areas. Soos byvoorbeeld: Is die be-
trokke vertrek ’n slaap-, badkamer 
of ’n motorhuis?

’n Goedgekeurde bouplan word 
onder meer ingevolge die Wet op 
Nasionale Bouregulasies en Bou-
standaarde vereis indien die goed-
gekeurde gebruik van ’n vertrek 
gewysig wil word.

Ongeag daarvan of ’n eienaar se 
woning dus op ’n enkeltitelerf ge-
bou is, dit in ’n behuisingskema is 
of as ’n deeltiteleenheid geklassifi-
seer word – die omskakeling van 
die gebruik van ’n 
vertrek moet deur 
die plaaslike ower-
hede goedgekeur 
word.

Ander goedkeu-
rings sal waarskyn-
lik ook bekom moet 
word na gelang van 
die feite in elke 
saak. 

En deeltitels?  
Waar dit deeltitel-
eenhede aangaan, word spesifieke 
goedkeurings vereis in terme van 
die Bestuurswet en die standaard 
bestuursreëls.

Artikel 13(1)g van die Bestuurs-
wet bepaal as volg:

“An owner must when the pur-
pose for which a section or exclu-
sive use area is intended to be used 
is shown expressly or by implica-
tion on or by a registered sectional 
plan, not use nor permit such sec-
tion or exclusive use area to be 
used for any other purpose: Provi-
ded that with the written consent 
of all owners such section or exclu-
sive use area may be used for that 
purpose as consented to.”

Indien ’n deel of ’n uitsluitlike 
gebruiksgebied in ’n deeltitelske-
ma dus as ’n motorhuis op ’n deel-
plan aangedui word, word die toe-
stemming van alle eienaars vereis 
om dit vir ’n alternatiewe gebruik 
aan te wend. 

Hof toe 
Hierdie posisie is bevestig in die 
hofsaak Mineur vs. Baydunes Bo-
dy Corporate and Others 2019 (5) 
SA 260 (WCC), waar die trustees 
gepoog het om historiese omskake-
lings van motorhuise retrospektie-
welik “reg te stel” en “wettig te 
maak”.

Dit beteken nie dat slegs die toe-
stemming van die eienaars bekom 
moet word nie – daar moet steeds 
ook aan alle ander wetlike voor-
skrifte voldoen word. Dit is maar 
slegs één van die hekkies waaroor 
jy moet kom in sulke gevalle. 

Verdere verpligtings 
Bestuursreël 30(f) plaas verder ’n 
verpligting op die trustees van ’n 
skema om te verseker dat eienaars 
en/of inwoners nie hul dele of uit-
sluitlike gebruiksgebiede aanwend 
vir ander doeleindes as waarvoor 

Streng 
reëls 
vir alle 
dele

dit geoormerk is nie.
Dié reël bepaal dat:
“The body corporate must take 

all reasonable steps to ensure that 
a member or any other occupier of 
a section or exclusive use area 
does not subject to the provisions 
of section 13(1)(g) of the Act, use a 
section or exclusive use area for a 
purpose other than for its intended 
use as –

(i) shown expressly or by impli-
cation on a registered sectional 
plan or an approved building plan;

(ii) can reasonably be inferred 
from the provisions of the appli-
cable town planning by-laws or the 
rules of the body corporate; or

(iii) is obvious from its construc-
tion, layout and available ameni-
ties.”

Die trustees word in terme van 
hierdie bestuursreël verplig om 
nie net die reëls van die skema toe 
te pas nie, maar ook om redelike 
stappe te doen om te verseker dat 
die gebruik van dele nie teenstry-
dig is met goedgekeurde bouplanne 
of redelike afleidings gemaak van 
die bepalings van beplanningsver-
ordeninge nie.

Wat dan nog van die goedkeu-
ringsvoorwaardes wat deur die 
munisipaliteit opgelê is by die 
goedkeuring van die ontwikkeling?

 
Lesers vra 
’n Leser skryf dat 
hy in ’n “klein 
kompleks” met 18 
woonstelle en 18 
motorhuise woon.

Altesaam 12 van 
die 18 motorhuise 
word uitsluitlik vir 
stoorplek gebruik. 
Dit veroorsaak uit 
die aard van die 
saak baie probleme 

met parkering, skryf die leser.
Die gevolge van die verandering 

in ’n gebruik van ’n deel of ’n uit-
sluitlike gebruiksgebied – ver-
naamlik waar dit parkering aan-
gaan – moet baie versigtig deur 
eienaars oorweeg word. As die be-
skikbare parkering in ’n deeltitel-
skema verminder word, het dit uit-
eindelik ’n direkte, praktiese uit-
werking op al die inwoners.

Daarbenewens kan dit ook regs-
implikasies vir die skema se regs-
persoon inhou. 

Laaste sê 
Nadat die goedkeuring van die lede 
verkry is vir die omskakeling, 
moet die goedkeuring van die 
plaaslike owerhede ook daarvoor 
bekom word. Indien die skema ge-
wysigde bestuursreëls en/of ge-
dragsreëls het wat van toepassing 
is, mag selfs verdere prosedures 
uiteengesit word vir die goedkeu-
ring van bouplanne of die omska-
keling van gebruik.

Dit is dus nie so eenvoudig dat 
die trustees bloot vergunnings mag 
toestaan dat ’n motorhuis in ’n ske-
ma byvoorbeeld as ’n ekstra slaap-
kamer aangewend mag word nie.

Elke geval moet in sy eie “wetli-
ke” raamwerk beoordeel word en 
die nodige goedkeurings móét be-
kom word.

Waar geboue teenstrydig met 
goedgekeurde bouplanne opgerig 
is en die eienaar daarvan bewus is, 
moet dié feit ook met die bemar-
king van die eiendom aan voorne-
mende kopers verklaar word. 
) 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 ’n e-pos aan info@ 
dhmlaw.co.za of bel die kantoor 
by 021 851 0359.
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