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Ek wil vandag ’n paar inte-
ressante feite, soos vervat 
in die Bestuurswet en die 

standaardbestuurs- en gedrags-
reëls, met julle deel.

Dit is feite wat nie noodwendig 
’n hele rubriek sal vol staan nie, 
maar wel noemenswaardig is en 
’n impak het op die daaglikse 
deeltitellewe.

Gereelde lesers kan sommer 
hierdie feite of vrae as ’n “toets-
jou-kennis” beskou – in die gees 
van die eksamentyd waarin ons 
kinders hulself nou bevind. Kom 
ons begin: 

) Wat is die verskil tussen ’n spe-
siale en ’n eenparige besluit?
Ingevolge die definisie wat in 
art. 1 van die Bestuurswet vervat 
is, is ’n spesiale besluit ’n besluit 
wat geneem word deur 75% (in 
getal en waarde) van lede teen-
woordig by ’n algemene vergade-
ring – óf waar 75% van alle lede 
(in getal en waarde) in ’n skema 
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skriftelik toestem tot ’n sekere 
besluit.

’n Eenparige besluit is weer ’n 
besluit geneem by ’n vergadering 
waar 80% (in getal en waarde) 
van die lede teenwoordig ten 
gunste van ’n besluit stem, EN 
niemand stem teen die besluit 
nie – óf waar alle lede van die 
regspersoon ten gunste van ’n be-
sluit stem.

) Wat beteken ‘in getal en waar-
de’?
“Getal” verwys na die aantal per-
sone teenwoordig wat stem en 
“waarde” verwys na die waarde 
van die deelnemingskwota van 
die stemme.

) Wanneer is die ontwikkelaar nie 
meer ’n lid van die skema se regs-
persoon nie? 
Wanneer hy/sy nie meer ’n aan-
deel in die gemeenskaplike eien-
dom van die skema besit nie (Be-
stuurswet art. 2(2)). 

) Kan die trustees uit eie bewe-
ging (sonder om eienaars te raad-
pleeg) ’n spesiale heffing oplê? 
In terme van art. 3(3) van die Be-
stuurswet mag trustees deur 
middel van ’n resolusie tot dié ef-
fek ’n spesiale heffing oplê.

Resolusies word deur trustees 
geneem deur ’n meerderheidsbe-
sluit van alle trustees by ’n trus-
teevergadering.

Spesiale heffings mag dus wel 

sonder eienaardeelname opgelê 
word – tensy ’n beperking voor-
heen deur die eienaars opgelê is 
in hierdie verband.

Trustees moet ook onthou dat 
bestuursreël 21(3)(a) die bevoegd-
heid van die trustees inperk, 
aangesien dit bepaal dat spesiale 
heffings slegs opgelê mag word 
indien die geld benodig word vir 
’n nodige (“necessary”) uitgawe 
wat nie redelikerwys tot die vol-
gende begrotingsjaar uitgestel 
kan word nie. 

) Wanneer ontstaan ’n regsper-
soon – by die opening van die deel-
titelregister, die oordrag van ’n 
eenheid, of ná afloop van die ont-
wikkelaar se eerste vergadering? 
’n Regspersoon kom tot stand 
met die oordrag van die eerste 
deel in ’n skema aan ’n persoon 
anders as die ontwikkelaar.

Die ontwikkelaar moet binne 
60 dae ná die ontstaan van die 
regspersoon (dus ná die oordrag 
van die eerste deel) die eerste 
vergadering van lede hou.

Gedurende dié tydperk – tus-
sen die ontstaan van die regsper-
soon en die eerste vergadering 
van die lede – is alle lede van die 
regspersoon (dus almal wat dele 
in die skema besit en die ontwik-
kelaar) trustees. Die ontwikke-
laar is die voorsitter. 

) Bestaan daar beperkings op wie 
’n trustee van ’n deeltitelskema 

mag wees? 
Reël 6 van die standaardbe-
stuursreëls bepaal dat ’n trustee 
nie ’n eienaar van ’n deel in die 
skema hoef te wees nie, dus mag 
’n onafhanklike persoon genader 
word om as ’n trustee op te tree.

’n Bestuursagent, of ’n werkne-
mer van die bestuursagent, mag 
egter nie as trustee dien tensy 
hy/sy ook ’n deel in die betrokke 
skema besit nie.

) Kan een trustee, die bestuurs-
agent of die voorsitter die regsper-
soon op eie beweging tot ’n kon-
trak bind? 
Reël 10 van die bestuursreëls be-
paal dat geen dokument wat na-
mens die regspersoon onderte-
ken word geldig en bindend is 
tensy dit onderteken is op sterk-
te van ’n trusteeresolusie nie – 
deur twee trustees óf een trustee 
en die bestuursagent.

Die enigste dokument wat die 
bestuursagent self mag onderte-
ken is die heffingsuitklaringser-
tifikaat wat aan die aktebesorger 
voorsien word om oordrag van ’n 
eenheid te bewerkstellig.

) As ek ’n motorhuis besit, kan ek 
besluit om goedere daarin te stoor 
en buite my motorhuis of op ge-
meenskaplike eiendom te parkeer?
Art. 13(1)(g) van die Bestuurswet 
bepaal dat, waar ’n eenheid of 
eksklusiewe gebruiksarea op ’n 
geregistreerde deelplan met ’n 

spesifieke doel (uitdruklik of stil-
swyend) aangetoon word – dus 
bv. ’n motorhuis, tuin, deel – dan 
mag die eienaar dit nie vir ’n an-
der doel gebruik of toelaat dat dit 
deur iemand vir ’n ander doel 
aangewend word nie.

Dít tensy die toestemming van 
alle eienaars bekom word om dit 
vir ’n alternatiewe doel aan te 
wend.

Bestuursreël 30(f) sluit hierby 
aan en bepaal dat die regsper-
soon (trustees) alle redelike stap-
pe moet doen om toe te sien dat 
dele en eksklusiewe gebruiksare-
as nie vir ’n ander doel as aange-
dui aangewend word nie.

Gedragsreël 3(1) bepaal dat nie-
mand, tensy dit ’n noodgeval is 
of die trustees se toestemming 
bekom is, op enige gedeelte van 
die gemeenskaplike eiendom 
mag parkeer of stilhou nie, tensy 
dit ’n parkeerplek is wat aan ’n 
deel geallokeer is of as dit besoe-
kersparkering is.

Indien ek myself weekliks goed 
van my taak kwyt behoort ons 
gereelde lesers volpunte in hier-
die vraeboog te behaal.

Indien ’n leser iets nuuts wys 
geraak het, is dit natuurlik ook 
wonderlike nuus. Kennis is defi-
nitief mag in die deeltitelwêreld! 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Stuur 
’n e-pos na info@dhmlaw.co.za of 
bel die kantoor by 021 851 0359.
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