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’N Voorspoedige 2021 aan al 
ons lesers! Mag die jaar 
vir julle baie geluk, goeie 

gesondheid en voorspoed inhou.
Ons het uit die aard van die Co-

vid-19-pandemie oor die laaste 
jaar meer gewoond daaraan begin 
raak dat sekere van ons regte be-
perk moet word omdat die beper-
king tot voordeel van én nood-
saaklik vir die groter geheel is.

Net so gebeur dit soms in deelti-
tel- of ander behuisingskemas dat 
individue se regte beperk moet 
word omdat dié beperking tot 
voordeel van die meeste lede van 
die skema is.

’n Voorbeeld van so ’n beper-
king kan wees waar jou reg om 
besoekers by jou huis binne die 
skema te ontvang, tydelik deur 
die veiligheidswag aan diens ge-
kniehalter word omdat die kuier-
gas hom- of haarself nie behoorlik 
volgens die reëls vir toegangsbe-
heer kon identifiseer nie. 

Só werk dit 
Beperkinge tot 
die regte van in-
dividue in deel- 
of behuisingske-
mas spruit ge-
woonlik voort 
uit koopooreen-
komste, reëls/
grondwette of 
wetgewing.

Dit is ook re-
delik algemeen 
dat trustees met 
verloop van tyd 
al hoe meer re-
ëls vir die “be-
dryf” van die 
skema neerlê 
ten einde die 
groot bestuurs-
taak te probeer 
vergemaklik.

Indien die 
trustees byvoor-
beeld ’n deurlo-
pende probleem ontwikkel om 
heffings in te vorder, mag die lede 
dalk die reëls aanpas om niebeta-
lende lede aan te moedig om meer 
tydig te betaal.

Die beperkings en/of verpligtin-
ge op lede het dus die geneigdheid 
om al hoe strenger te word.

Nou wonder julle seker: Is daar 
’n perk op hierdie maatreëls en is 
só ’n perk hoegenaamd nodig? 

Perke en menseregte 
Die lede van ’n deeltitelskema is 
nie slegs aan die reëls en/of 
grondwet van hul skema gebonde 
nie, maar ook – soos ek al in vori-
ge rubrieke genoem het – aan ons 
land se wette en die regulasies 
wat in terme daarvan uitgevaar-
dig is.

Die Handves van Regte (Bill of 
Rights), vervat in die Grondwet 
van 1996, bevestig byvoorbeeld 
die demokratiese waardes 
van waardigheid, gelyk-
heid en vryheid en be-
paal in artikel 36(1) as 
volg:

“Die regte in die 
Handves van Regte kan 
slegs kragtens ’n alge-
meen geldende regsvoor-
skrif beperk word in die 
mate waarin die beper-
king redelik en regver-
digbaar is in ’n oop en 
demokratiese samele-
wing gebaseer op mens-
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waardigheid, gelykheid en vry-
heid, met inagneming van alle 
tersaaklike faktore, met inbegrip 
van – 
(a) die aard van die reg; 
(b) die belangrikheid van die doel 
van die beperking; 17 Hoofstuk 2: 
Handves van Regte 
(c) die aard en omvang van die 
beperking; 
(d) die verband tussen die beper-
king en die doel daarvan; en 
(e) ’n minder beperkende wyse 
om die doel te bereik. 

“(2) Behalwe soos in subartikel 
(1) of in enige ander bepaling van 
die Grondwet bepaal, mag geen 
regsvoorskrif enige reg wat in die 
Handves van Regte verskans is, 
beperk nie.”

Pas dit só toe 
Die bepalings van die Grondwet 
van Suid-Afrika, as oppergesag, 
beïnvloed die wette en regulasies 
verder af in die hiërargie van wet-
gewing en dus selfs die reëls en 
grondwette van deeltitel- en ander 
behuisingskemas in die land.

Dit is daarom definitief nodig 
dat nuwe beperkinge of reëls wat 
deur lede vir goedkeuring oor-
weeg word, hierdie groter wetlike 
raamwerk in ag neem.

Hier speel die Ombuddiens (vir 
deeltitels) en die plaaslike munisi-
paliteit (vir huiseienaarsvereni-

gings) ’n be-
langrike rol, 
aangesien die 
nuut gewysigde 
reëls/grondwet 
eers in werking 
tree nadat dit 
deur die Om-
buddiens of die 
munisipaliteit, 
na gelang van 
die geval, goed-
gekeur is. 

Laaste sê 
Reëls is defini-
tief positief aan-
gesien dit same-
syn tussen lede 
bevorder en se-
kerheid bied 
oor wat van ’n 
persoon verwag 
kan word wan-
neer hy eien-
dom in ’n deelti-
telskema koop.

Dit is ’n ooreenkoms tussen le-
de, maar ook ’n omskrywing vir 
buitestanders van die kultuur wat 
daar heers.

Hierdie kulturele blik kan ’n 
uitwerking hê op hoe gesog eien-
dom in ’n betrokke deeltitelskema 
voorkom, daarom moet daar ’n 
goeie balans gehandhaaf word tus-
sen goeie administrasie en redeli-
ke reëls, wat lede bevoordeel – en 
dié reëls wat die teenoorgestelde 
uitwerking het.

 
) 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 vir 
navrae.
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Nakoming 
van reëls 
bevorder 
samesyn

‘‘Beperkinge tot die 
regte van individue in 
deel- of 
behuisingskemas 
spruit gewoonlik voort 
uit koop-
ooreenkomste, reëls/
grondwette of 
wetgewing. Dit is ook 
redelik algemeen dat 
trustees met verloop 
van tyd al hoe meer 
reëls vir die ‘bedryf’ 
van die skema 
neerlê . . .


