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Die trustees van ’n deeltitel-
skema bestuur die skema 
namens die regspersoon – 

dus namens die eienaars van 
daardie skema.

Wanneer ’n deeltitelskema in 
die akteskantoor geregistreer 
word, bestaan dit uit sekere uit-
druklik gedefinieerde areas – 
normaalweg dele – gemeenskap-
like areas, uitsluitlike gebruiks-
gebiede en dalk ’n reg tot uit-
breiding wat deur die ontwikke-
laar voorbehou is.

Trustees mag nie enige wysi-
ging tot die skema (in terme van 
die struktuur, gebruik of ander-
sins), wat teenstrydig met hier-
die deelplan is, toelaat tensy die 
korrekte prosedure en ooreen-
komstige registrasie van dié wy-
siging (waar toepaslik) plaasge-
vind het nie.

Die Bestuurswet, Deeltitelwet 
en reëls bepaal die prosedures 
wat gevolg moet word wanneer 
eienaars nuwe strukture in die 
skema wil oprig óf uitbrei – 
waar beoog word om eiendom 

streer. Daarbenewens vereis ar-
tikel 5(1)(h) van die Bestuurswet 
’n spesiale besluit deur eienaars 
om die uitbreiding van ’n deel 
goed te keur.

Artikels 24 en 25 van die Deelti-
telwet hanteer die uitbreiding 
van eenhede of die uitbreiding 
van skemas, maar die besonder-
hede wat in daardie artikels ver-
vat is, is té breedvoerig vir die 
doeleindes van hierdie bespre-
king.

Let net daarop dat trustees nie 
bloot uit eie beweging mag toe-
stem dat individuele dele óf die 
skema uitgebrei word nie.

Waarom is dit dan so ’n proses 
om strukturele of gebruiksver-
anderinge by deeltitelskemas te 
bewerkstellig?

Alle eienaars besit ’n aandeel 
in die gemeenskaplike eiendom 
wat hul deelnemingskwotas (PQ) 
is. Daardie aandeel word bepaal 
deur die totale oppervlak van ’n 
deel uit te druk as ’n desimale 
breukdeel van die totale opper-
vlak van die skema.

Indien die totale oppervlak 
van die skema (of ’n deel daar-
van) vergroot, verander alle eie-
naars se deelnemingskwotas.

Alle eienaars se regte word 
dus deur só ’n verandering beïn-
vloed en daarom moet al die eie-
naars insae hê in die besluit wat 
geneem word.

Ons hoor af en toe dat trustees 
besluit om aangrensende eien-

dom of ’n deel daarvan aan te 
koop op eie beweging, en dan ’n 
spesiale heffing instel om die 
koste van die aankoop te dek – 
dít sonder om die voorgeskrewe 
prosedures te volg.

Daardie besluit(e) sal onaf-
dwingbaar wees en deeltiteleie-
naars moet waak teen só ’n spe-
siale heffing wat nie regmatig in-
gestel is nie. 

Regstelling
Dit het onder ons aandag gekom 
dat ’n fout in die rubriek van 
24 Oktober 2020 ingesluip het. 
Die rubriek het gehandel oor ver-
teenwoordigers by vergaderings en 
die aantal volmagte wat ’n eienaar 
op só ’n vergadering mag hou.

Die rubriek het verkeerdelik gelui 
dat twee volmagte nie toelaatbaar 
is nie, maar die korrekte teks moet 
as volg lees:
“Wat gebeur indien ’n ander eie-
naar vir Sanet nader om as ge-
volmagte namens hom op te tree, 
maar hy besit drie woonstelle en 
sy sal namens al drie moet stem? 
Die beperking is van toepassing 
op die aantal volmagte wat ’n 
persoon mag hou en nie op die 
aantal dele wat hy of sy mag ver-
teenwoordig nie. Sou ’n eienaar 
wat drie dele besit dus vir Sanet 
nader om namens hom by ’n ver-
gadering op te tree – en Sanet tree 
namens Thandi en Calvin ook op 
– sal Sanet twee volmagte hou. 
En dit is toelaatbaar.”

aan te koop wat die skema sal 
vergroot of waar eiendom ver-
vreem of strukture afgebreek 
word. Vir vandag se bespreking 
gaan ek spesifiek sekere bepa-
lings van die Bestuurswet en 
Deeltitelwet uitlig.

Ek doen dit nie om ’n volledige 
uiteensetting te gee van alle pro-
sedures wat betrekking het op 
die toevoegings en weglatings tot 
deeltiteleiendom nie, maar om 
vir die leser ’n 
idee te gee van 
die tipe prosedu-
res wat gevolg 
moet word. Ek 
wil ook wys dat 
dit nooit net die 
besluit van een of 
’n handjievol eie-
naars is om die 
skema uit te brei 
of te verklein nie.

Artikel 5(1)(a) 
van die Bestuurs-
wet bepaal kort-
weg dat die regspersoon deur 
middel van ’n eenparige besluit 
van eienaars, op instruksie van 
die eienaars (dus nie uit eie be-
weging nie) en met die skrifteli-
ke toestemming van enige party 
wat ’n reg tot uitbreiding oor die 
skema voorbehou, gemeenskapli-
ke eiendom (of ’n gedeelte daar-
van) mag vervreem of verhuur.

Artikel 5(1)(d) van die Be-
stuurswet bepaal dat die regsper-
soon, onderhewig aan subartikel 

2, eiendom mag aankoop om die 
gemeenskaplike eiendom uit te 
brei indien die regspersoon die 
skriftelik toestemming van al 
die eienaars ontvang.

Subartikel 2 bepaal dat eien-
dom wat deur die regspersoon 
aangekoop word soos voormeld 
in die naam van die regspersoon 
geregistreer moet word en dan 
deur alle eienaars ooreenkom-
stig hul deelnemingskwota vir 

die skema gehou 
word.

Artikel 5(1)(e) 
van die Be-
stuurswet bepaal 
dat die regsper-
soon op die 
sterkte van ’n 
eenparige be-
sluit van eie-
naars sekere 
eksklusiewe ge-
bruiksareas mag 
identifiseer en 
aan spesifieke 

eienaars sedeer, ooreenkomstig 
artikel 27(2) van die Deeltitelwet.

Artikel 5(1)(f) van die Be-
stuurswet bepaal weer dat die 
regspersoon op sterkte van ’n 
spesiale besluit, ’n notariële akte 
van kansellasie van ’n uitsluitli-
ke gebruiksgebied mag sluit 
– ooreenkomstig artikel 27(5) 
van die Deeltitelwet.

Artikel 5(1)(g) van die Be-
stuurswet vereis ’n spesiale be-
sluit om sekere serwitute te regi-

‘‘Trustees mag nie 
enige wysigings tot 
die skema . . . 
toelaat tensy die 
korrekte prosedure 
plaasgevind 
het nie.
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