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Ons ontvang gereeld navrae 
oor aanbouings by dele, 
vernaamlik waar die fisie-

ke strukture in ’n deeltitelskema 
soos ’n gewone enkeltitelerf lyk – 
’n “losstaande” huis met ’n tuin, 
byvoorbeeld.

Soms bou eienaars sommer on-
gesiens ’n agterstoep toe, of dien 
planne by die munisipaliteit in 
om ’n vertrek aan te bou by hul 
woning. Dan draai hulle vas om-
dat die nodige goedkeuring deur 
ander eienaars binne die skema 
nog bekom moet word.

Ons kyk vandag oorsigtelik na 
die oorwegings wat in gedagte ge-
hou moet word indien jy sou be-
sluit om aan te bou, sowel as hoe-
kom dit belangrik is om vooruit 
te beplan en die nodige toestem-
mings vroegtydig te verkry. 

Só sê Deeltitelwet 
Art. 24 van die Deeltitelwet (Wet 
95 van 1986) hanteer die uitbrei-
ding van dele. ’n Deel, soos julle 
weet, is normaalweg jou woon-
eenheid – gemeet van die middel-
lyn van die buitemure of ven-
sters/deure, vloer en plafon na 
binne. Alles buite hierdie area is 
normaalweg gemeenskaplike ei-
endom, maar vir meer sekerheid 
oor die grense van jou spesifieke 
deel raadpleeg maar jou deelplan.

Art. 24(3) van die Deeltitelwet 
bepaal soos volg:

“If an owner of a section propo-
ses to extend the boundaries or 
floor area of his or her section, he 
or she shall if authorised in terms 
of section 5(1)(h) of the Sectional 
Titles Schemes Management Act, 
cause the land surveyor or archi-
tect concerned to submit a draft 
sectional plan of the extension to 
the Surveyor General for appro-
val.”

Art. 5(1)(h) van die Bestuurswet 
bepaal weer dat:

“ . . . the body corporate must, on 
application by an owner and upon 
special resolution by the owners, 
approve the extension of bounda-
ries or floor area of a section in 
terms of the Sectional Titles 
Act . . .”

Die Bestuurswet definieer ver-
der ’n spesiale resolusie as ’n re-
solusie wat op ’n algemene verga-
dering deur 75% van die lede aan-
vaar is – getel in waarde en getal 
van die stemme – of skriftelik 
deur lede wat 75% van die stem-
reg hou.

In oorweging van die bostaande 
bepalings is dit duidelik dat die 
eienaar van ’n deel wat beoog om 
aan te bou, die toestemming van 
die ander eienaars in hierdie 
deeltitelskema vir die uitbreiding 
moet verkry. 

Die proses 
Die eenvoudigste manier om hier-
die toestemming te bekom, ver-

Laubscher. Die spesiale aanbod 
op die bystandeenhede sluit ses 
studio-suites en drie tweeslaap-
kamer-suites in. Hierdie studio-

eenhede word gewoonlik teen 
R1 406 000 van die hand gesit, 
maar kan nou teen R1 250 000 be-
kom word – insluitend gratis 

Die Kaapse aftreeontwikke-
ling De Plattekloof is nou 
in sy vierde bestaansjaar. 

Sedert die bekendstelling van 
hierdie leefstyllandgoed, geleë 
teen die hange van die Tyger-
berg-heuwels in Plattekloof, is 
nagenoeg R400 miljoen se eien-
dom al hier van die hand gesit. 

De Plattekloof word deur Arun 
Holdings in samewerking met 
Old Mutual Alternative Invest-
ments ontwikkel, en is ’n leef-
styllandgoed vir mense 50 jaar 
en ouer. 

Ter viering van De Plattekloof 
se vierde bestaansjaar, kan 20 
kopers nou van ’n spesiale aan-
bieding gebruik maak om eien-
dom in die ontwikkeling teen 
goeie pryse te bekom. 

“Ons vier ons vierde verjaar-
dag met die tema: ‘Vier die 
vreugde van luukse aftrede’. Ons 
wil graag hierdie vreugde ver-
sprei deur kopers aansienlike 
besparings op 20 van ons nuwe, 
voltooide eiendomme op die 
landgoed te bied,” verduidelik 
Johan Laubscher van Arun Hol-
dings in ’n verklaring. 

“Hierdie aanbieding sluit al 
die verblyfopsies in wat ons be-
skikbaar het, en kopers kan nou 
ses van ons luukse woonstelle, 
vyf ontwerpershuise en nege by-
standeenhede teen spesiale pryse 
bekom,” sê hy. 

Die besonderhede van die spe-
siale aanbod is as volg: Vyf stu-
dio-woonstelle, wat voorheen 
R1 596 000 elk gekos het, word 

nou teen R1 499 000 te koop aan-
gebied – insluitend ’n meubel-
pakket en gratis parkering vir ’n 
jaar. Die totale besparing beloop 
altesaam R250 000. 

Daarbenewens word ’n twee-
slaapkamerwoonstel teen 
R2 250 000 (voorheen R2 413 000) 
te koop aangebied. Die koper 
hoef geen heffings vir ’n jaar te 
betaal nie, en geniet ’n besparing 
van altesaam R223 000. 

Die vyf nuwe ontwerpershuise 
wat deel van die spesiale aanbod 
vorm, kry weer almal luukse af-
werkings. “Een van hierdie mooi 
ontwerpte huise het voorheen 
R6 135 000 gekos, en word nou 
teen R5 049 000 te koop aange-
bied. Dit is ’n reusebesparing 
van altesaam R1 086 000,” sê 

parkering vir ’n jaar. Die bespa-
ring beloop altesaam R200 000. 

Kopers kan die tweeslaapka-
mereenhede teen R2 499 000 elk 
bekom, insluitend gratis parke-
ring vir ’n jaar. 

Voornemende kopers kan die 
skou-eenhede op die landgoed 
kom besigtig, en moet De Platte-
kloof se verkoopskonsultante 
kontak om ’n private toer deur 
die landgoed te bespreek. 

“Ons voorsien dat hierdie be-
perkte spesiale aanbod aansien-
like belangstelling gaan lok, aan-
gesien De Plattekloof as een van 
die mees gesogte aftree-adresse 
in die Kaapse metropool gereken 
word. De Plattekloof is ’n deelti-
telskema – kopers trek dus voor-
deel uit die eiendom se toekoms-

tige beleggingsgroei, terwyl die 
regspersoon vir die instandhou-
ding van die buitekant van die 
eiendom verantwoordelik is. Dit 
is na ons mening die mees finan-
sieel sinvolle manier om ’n af-
tree-eiendom te besit,” sê Laub-
scher verder. 

Benewens die oefensentrum, 
biblioteek, koffiekroeg en haar-
salon waartoe De Plattekloof se 
inwoners onder meer toegang 
het, is daar ook ’n sorgsentrum 
met gesondheidsorggeriewe op 
die landgoed. Dit word deur 
Medwell SA bedryf. 

Diegene wat ’n virtuele toer 
van al die skou-eenhede wil 
doen, kan https://www.deplatte-
kloof.co.za/virtual-tours/besoek. 
– Eiendomme-redaksie

De Plattekloof het spesiale aanbod 

Die ingang van die leefstyllandgoed De Plattekloof in Kaapstad. 

naam in kleiner deeltitelskemas, 
is om die skriftelike toestemming 
van die lede te verkry.

Hier moet die eienaar let daar-
op dat dit nie 75% van lede is wat 
skriftelik daartoe moet instem 
nie, maar toestemming moet ver-
kry word van lede wat 75% van 
die stemreg hou.

Om vas te stel of die nodige toe-
stemming verkry is moet die eie-
naar die deelnemingskwotas van 
elke eienaar bepaal wat stem, alle 
deelnemingskwotas van dié wat 
ten gunste van die uitbreiding 
stem bymekaartel én dan vasstel 
of hierdie deelnemingskwotas 
saam meer as 75% van die geheel 
is. Die trustees kan die uitbrei-
ding nie goedkeur indien die no-
dige spesiale toestemming deur 
lede nie bekom is nie. Dus kan 
hulle ook nie ’n bevestigende 
brief aan die plaaslike owerheid 
uitreik totdat só ’n besluit be-
werkstellig is nie.

Die ander interessantheid is dat 
die regspersoon (alle eienaars) 
nie sal kan besluit of hulle toe-
stem tot die uitbreiding indien 
die bouplanne (of gedetailleerde 
sketse) nie voorberei is nie.

Die regspersoon moet weet wat 
die aanbouing behels en hoe dit 
hul deelnemingskwotas gaan be-
ïnvloed – aangesien die uitbrei-
ding gemeenskaplike eiendom 
gaan wegneem en die deel gaan 
vergroot, gaan almal se deelne-
mingskwotas aangepas word.

Die eienaar wat dus beoog om 
aan te bou, gaan uitgawes moet 
aangaan voordat hy/sy weet of so-
danige uitbreiding goedgekeur 
gaan word. Dit is maar dieselfde 
met ’n aanbouing by ’n enkeltitel-
erf ook.

Wanneer die spesiale besluit ge-
neem is en die trustees dan toe-
stem tot die uitbreiding ooreen-
komstig art. 5(1)(h) van die Be-
stuurswet, kan die bouplanne aan 
die munisipaliteit voorgelê word 
vir goedkeuring en ’n landmeter 
aangestel word om die deelplan te 
wysig en die nodige goedkeuring 
by die landmeter-generaal te ver-
kry. Nadat die gewysigde plan 
goedgekeur is, moet ’n aktebesor-
ger die uitbreiding van die deel in 
die aktekantoor registreer. 

Laaste sê 
Daar is nog heelwat belangrike 
kwessies met betrekking tot aan-
bouings wat buite die bestek van 
hierdie rubriek val.

Byvoorbeeld: Waar ’n verband 
op die eiendom geregistreer is en 
toestemming van die bank bekom 
moet word; waar die uitbreiding 
’n afwyking van meer as 10% van 
die deelnemeningskwotas tot ge-
volg het; én alle verbandhouers in 
die deeltitelskema moet instem.

Indien jy in ’n deeltitelskema 
woon is dit raadsaam om eers al 
jou huiswerk mooi te doen voor-
dat jy met ’n bouprojek begin wat 
dalk uiteindelik onwettig is of 
waartoe die ander eienaars nie in-
gestem het nie. Dan sit jy dalk 
uiteindelik met ’n struktuur wat 
afgebreek moet word of daar kan 
groot vertragings wees wat jou 
projek kelder. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan Du Plessis Hofmeyr Malan Ing.

Kry eers álmal 
se toestemming 
voor aanbouings
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