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Wanneer eienaars van 
vaste eiendom gewone 
erwe buite ’n deeltitel-

skema en/of ’n skema koop waar 
daar ’n huiseienaarsvereniging 
is, het hulle redelike vryheid oor 
die gebruik van hulle erf.

Sulke eienaars is onderhewig 
aan wetgewing, verordeninge, 
regulasies en so meer wat bou-
werk en geraas onder andere re-
guleer. Mits die eienaar egter 
aan daardie bepalings voldoen, 
kan hulle gewoonlik self besluit 
waar hulle in hul erf parkeer óf 
waar hulle byvoorbeeld plante 
gaan plant.

Die eienaars van sulke eien-
dom is egter beperk tot die ge-
bruik van hul eie erf, en het nie 
toegang tot ’n groter area of ge-
deelde ruimtes nie.

Die aanloklike aspek van deel-
titelskemas – of ’n behuisingske-
ma waar ’n huiseienaarsvereni-
ging die bestuur daarvan han-
teer – is dat die eienaars nie net 

hul wooneenhede het om te ge-
bruik nie, maar ook as individue 
die gebruik van groter areas bui-
te hul wonings geniet.

Hierdie groter areas wissel na 
gelang van die skema waarbinne 
jy woon, maar dit kan wissel van 
oop ruimtes en tuine tot klub-
huise, restaurante en sportgerie-
we. Die instandhouding van 
daardie gemeenskaplike ruimtes 
is dan ook ’n gesamentlike po-
ging – finansieel en in terme van 
“inspanning” – en dis vir baie 
voornemende kopers ’n groot 
trekpleister.

Reëls geld 
Hierdie voordeel van die gesa-
mentlike gebruik en sogenaamde 
“eienaarskap” (by deeltitelske-
mas) van die groter areas buite 
die wonings, moet gereguleer 
word sodat een of meer eienaars  
nie die ruimtes op só ’n wyse ge-
bruik dat ander eienaars onrede-
likerwys benadeel word nie.

Daardie gebruiksreëls gee ook 
aan mense sekerheid oor wat 
hulle kan verwag as hulle in ’n 
skema ’n woning wil koop.

Dit is dan die plig van die trus-
tees om hierdie reëls af te dwing, 
sodat almal daardie gemeenskap-
like ruimtes kan aanhou geniet.

Die Bestuurswet plaas egter 
ook verpligtinge op die eienaars, 
soos hieronder uiteengesit.

uitverhuur, is dit die eienaar se 
plig om toe te sien dat sy/haar 
huurder nie enige ruimte binne 
die skema teenstrydig met hier-
die bepaling gebruik nie.

’n Voorbeeld: ’n Motorhuis 
mag byvoorbeeld nie as ’n stoor-
kamer of bykomende slaapka-
mer aangewend word nie.

Die rede hiervoor is logies: Die 
motorhuise is aangebring om 
parkering te voorsien. Indien die 
motorhuis vir ’n ander doel aan-
gewend word, moet daardie in-
woner buite parkeer – wat dan 
die gebruik en genot van ander 
eienaars negatief raak.

Laaste sê
Die reëls van toepassing op ’n 
deeltitelskema kan deur die eie-
naars gewysig word; die deel-
plan kan deur die korrekte pro-
sedure te volg gewysig word; en 
skemas kan uitgebrei word deur 
die aankoop van ander stukke 
grond of die verkoop van ge-
meenskaplike eiendom.

Die bostaande beperkings 
gaan egter altyd van toepassing 
wees, sodat ’n meer harmonieu-
se leefstyl gehandhaaf kan word.
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Deel só gemeenskaplike areas 
Dit is dus nie net trustees wat 

verplig word om die reëls af te 
dwing nie.

Die deeltitelwetgewing en -re-
gulasies bevat heelwat beper-
kings op die gebruik van ge-
meenskaplike 
ruimtes en selfs 
dele, maar die 
volgende bepa-
lings in die Be-
stuurswet plaas 
die verpligting 
op eienaars ook:
(a) Artikel 
13(1)(d) van die 
Bestuurswet be-
paal dat eienaars net gemeen-
skaplike eiendom op so ’n wyse 
mag gebruik dat dit nie onredeli-
kerwys inbreuk maak op die ge-
not en gebruik van daardie ge-
meenskaplike eiendom deur an-
der eienaars, of ander persone 
wat hulself regmatig op die eien-
dom bevind nie.

Hierdie bepaling is in die wet 
self vervat en dit is dus nie 
moontlik om deur middel van re-
ëls hierdie verpligting te wysig 
nie. Indien ’n reël geskep word 
wat teenstrydig met hierdie be-
paling is, sal dit waarskynlik nie 
afdwingbaar wees nie.

(b) Artikel 13(1)(e) van die Be-
stuurswet bepaal dat eienaars 
nie hul dele op so ’n wyse ge-

bruik, of toelaat dat dit op ’n wy-
se gebruik word, wat ander eie-
naars en inwoners van die ske-
ma steur nie. Hierdie bepaling is 
ook weereens in die wet vervat.

Dit kan nie deur middel van 
reëls gewysig 
word nie, en dit 
plaas ook onder 
andere ’n ver-
pligting op ’n ei-
enaar van ’n 
deel om toe te 
sien dat sy 
huurder nie die 
wooneenheid op 
so ’n wyse aan-

wend dat dit ander steur nie.
Eienaars wat eiendom ver-

huur, moet toesien dat hulle 
huurkontrak spesifiek verwys 
na die reëls van die skema en 
wat sal gebeur in gevalle waar 
die huurder die reëls oortree.

(c) Artikel 13(1)(g) van die Be-
stuurswet bepaal dat, indien die 
“doel” van ’n sekere ruimte op ’n 
geregistreerde deelplan aangedui 
word – byvoorbeeld as ’n deel, 
tuin, motorhuis, of stoep – daar-
die deel nie vir enige ander doel 
aangewend mag word nie.

Die bepaling gaan verder, 
want dit lees: “. . . an owner 
must, … not use, nor permit 
… such use”.

Dus, indien ’n eienaar sy deel 

‘‘Hierdie voordeel van 
die gesamentlike 
gebruik . . . moet 
gereguleer word . . .


