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Ons staan vandag so bietjie 
stil by die konsep: deelne-
mingskwotas.

Hierdie konsep veroorsaak ge-
reeld verwarring onder eienaars 
en dit is juis hier waar die verskil 
tussen enkeltiteleienaarskap en 
deeltiteleienaarskap ervaar word.

Deelnemingskwotas word uitge-
druk as ’n persentasie en dit word 
bereken deur die grootte van elke 
eenheid in die skema in vierkant-
meter te neem, en dit in die totale 
vierkantmeter van die dele in die 
skema te deel.

’n Eienaar se deelnemingskwo-
ta staan dus in verhouding tot die 
geheel – indien een eenheid by-
voorbeeld vergroot word sal elke 
ander eenheid in die skema se 
deelnemingskwotas verander.

Die deelnemingskwotas dui aan 
watter persentasie elke eienaar 
van die gemeenskaplike eiendom 
besit, en dit word gebruik om te 
bepaal of ’n kworum van eienaars 
by ’n vergadering teenwoordig is 
en watter gewig hul stem dra.
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Bydraes tot heffings word ook 
bereken op grond van elke eie-
naar se deelnemingskwota en sou 
die regspersoon bykomende 
grond aankoop, sal alle eienaars 
daardie grond in verhouding tot 
hul deelnemingskwotas besit. 

Aan die begin 
Waar ’n ontwikkelaar ’n deeltitel-
skema oprig wat uit residensiële 
sowel as kommersiële eenhede be-
staan, bepaal die ontwikkelaar ge-
woonlik watter persentasie van 
die totale deelnemingskwotas 
word aan die kommersiële een-
heid toegestaan (bv. 25%).

Die oorblywende persentasie 
(bv. 75%) word dan verdeel tussen 
die residensiële eenhede op grond 
van elke eenheid se grootte in ver-
houding tot die geheel.

Dit verskil maar tussen skemas 
wat uit residensiële en kommersi-
ële eenhede bestaan, maar die re-
de vir só ’n bepaling is soms dat 
die kommersiële eenhede se stem-
reg meer gewig moet dra as wat 
dit andersins sou – dít sodat hulle 
’n sê het in besluitneming wat hul 
lewensvatbaarheid gaan bepaal. 

Volg proses
Soos ek in verlede week se ru-
briek uiteengesit het, moet die 
toestemming van ander eienaars 
in die skema bekom word voordat 
’n eienaar by sy deel mag aanbou.

Die dienste van ’n landmeter 
moet ook ingewin word om ’n nu-

we deelplan vir die skema op te 
trek en die deelnemingskwotas te 
herbereken.

Dit is ’n natuurlike gevolg van 
die vergroting van die deel, aan-
gesien die grootte van die totale 
dele met uitbreiding verander en 
elke eienaar se grootte in verhou-
ding tot die geheel ook verander.

Hoe gemaak egter as almal in 
die skema onder mekaar besluit 
om hierdie proses te ignoreer en 
net aan te bou waar hulle wil, 
mits al die ander eienaars monde-
ling toestem?

Dit klink dalk aanvanklik baie 
tegemoetkomend, maar deeltitel-
eienaars moet verstaan dat hulle 
almal hul eie regte in die proses 
inboet.

Waar ’n deel vergroot word 
deur byvoorbeeld ’n motorhuis 
aan te bou, is die kanse in die 
meeste skemas redelik goed dat 
dit die deelnemingskwota van 
daardie deel met meer as 10% sal 
vergroot.

Die oomblik dat daardie motor-
huis aangebou is, moet die eie-
naars se bydrae tot die heffings en 
die gewig van hul stem aangepas 
word, aangesien die eienaar ’n 
groter deel van die geheel van die 
skema besit.

As dit nie gedoen word nie is 
die gebou nie net waarskynlik on-
wettig nie, maar elke ander eie-
naar finansier dan maandeliks ’n 
deel van daardie persoon se hef-
fings (want die aanpassing word 

nooit bereken nie), en die stemreg 
(en kworum) op vergaderings 
word verkeerd bereken.

Gebeur dit dalk elke paar 
maande dat iemand ’n vertrek 
aanbou óf ’n stoep of afdak toe-
bou, dan is dit duidelik dat die ba-
sis waarop heffingbydraes en 
stemreg uitgewerk word oor die 
jare heeltemal verkeerd gaan 
wees. Daardie eienaar wat nie 
aangebou het en nie die genot van 
’n groter leefruimte geniet nie, fi-
nansier dan ook die heffings van 
die ander wat dit wel het. Hulle 
stemreg dra ook dan meer gewig 
as wat dit moet. 

Laaste sê 
Voornemende kopers van ver-
grote dele is dalk nie be-
wus van hierdie “ge-
brek” nie en koop dan 
’n deel net om later, 
wanneer die skema 
uiteindelik opge-
meet word, uit te 
vind dat hul maan-
delikse bydrae 
eintlik aansienlik 
hoër is as waarop 
hulle gereken het.

Die impak van 
verouderde deelne-
mingskwotas strek ver-
der as die bestek van 
hierdie rubriek, maar eie-
naars moet net bewus wees 
daarvan dat dit wel negatiewe 
gevolge kan inhou indien die deel-

plan nie met elke aanbouing aan-
gepas word nie.

Indien jy weet dat hierdie stap 
in jou skema agterweë gebly het, 
nader die trustees en versoek dat 
hulle ’n landmeter moet aanstel 
om alle dele in die skema te kom 
opmeet, sodat ’n gewysigde deel-
plan ingedien kan word vir goed-
keuring en elke eienaar die kor-
rekte bydrae kan lewer en stem-
reg vorentoe kan uitoefen. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan Du Plessis Hofmeyr Malan Ing. 
in Somerset-Wes. Stuur ’n e-pos na 
info@dhmlaw.co.za vir eiendoms-
verwante navrae.
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