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Die voorreg wat ’n ontwikke-
laar het om sy visie te ver-
werklik (beplanningsbeper-

kings in ag geneem), lei soms tot 
die wonderlikste kombinasie van 
skemas.

Soms kan dit meer voel asof jy 
met vakansie is as by die huis.

Sulke skemas kan byvoorbeeld 
’n verskeidenheid deeltitelske-
mas en enkeltitel-erwe bevat, 
asook gemeenskaplike swembad-
dens, uitgestrekte gholfbane, ’n 
klubhuis of restaurant, gimnasi-
um en vele ander geriewe.

Tipies word al hierdie geriewe 
deur ’n oorkoepelende huiseie-
naarsvereniging bedryf, waarvan 
elke eienaar binne daardie gren-
se ’n lid is.

Die samestelling van die be-
stuur van só gekombineerde ske-
ma verskil van geval tot geval en 
eienaars (en voornemende eie-
naars) moet hul spesifieke skema 
se dokumente mooi nagaan en 
verstaan, anders kan die harmo-
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nieuse klimaat onder eienaars re-
delik vinnig verander.

Kom ons kyk na ’n deeltitel-
eienaar in só skema as voorbeeld: 
Die eienaar se skema gaan by die 
akteskantoor geregistreer wees 
as ’n skema met ’n unieke SS-
nommer. Indien die eienaar oor 
die skema se grense twyfel of 
waar die instandhoudingspligte 
begin en eindig, kan ’n afskrif 
van die deelplan bekom word om 
die groottes van die dele en die 
gemeenskaplike eiendomsgebiede 
vas te stel.

Hoewel die deeltitelskema bin-
ne ’n huiseienaarsvereniging-ge-
bied lê, moet hierdie eienaar ont-
hou dat die skema steeds aan alle 
deeltitelwetgewing gebonde is, so-
wel as die regulasies wat in ter-
me daarvan uitgevaardig is.

Daardie skema het ook sy eie 
stel reëls, hetsy die standaard-
reëls of gewysigde reëls. Indien 
die reëls ná 2016 gewysig is, moet 
die eienaar onthou dat die wysi-
ging slegs geldig is indien dit 
deur die Ombuddiens aanvaar is. 
(’n Bevestigende sertifikaat word 
by aanvaarding uitgereik). Dus, 
vir bestuursdoeleindes, moet die 
eienaar eers alle regte en verplig-
tinge vasstel wat deur die deelti-
telwet en die stel reëls vir hierdie 
skema daargestel is.

Ten einde vas te stel wat die 
deeltiteleienaar se verpligtinge is 
ten opsigte van die oorkoepelen-

de huiseienaarsvereniging, moet 
die grondwet van die huiseie-
naarsvereniging geraadpleeg 
word. Só ’n grondwet is ’n kon-
trak tussen eienaars, dit is nie 
onderworpe aan deeltitelwetge-
wing of reëls nie én moet deur die 
munisipaliteit goedgekeur word.

Sommige grondwette bepaal 
dat elke afsonderlike deeltitelske-
ma ’n verteenwoordiger na die al-
gemene jaarvergadering mag 
stuur en dat die deeltitelskema ’n 
sekere persentasie stemme hou 
van die algehele geheel by sulke 
vergaderings.

Ander grondwette bepaal weer 
dat elke eienaar binne die deelti-
telskema(s) ’n stemreg – gelyk-
staande aan enkeltitel-erfhouers 
– hou en dat hulle almal dus die 
huiseienaarsvereniging se verga-
derings mag bywoon en selfs as 
trustees mag dien.

Dié bepalings in so ’n grondwet 
is werklik uniek en gewoonlik ge-
baseer op die funksies wat die 
oorkoepelende huiseienaarsver-
eniging verrig.

Soms is dit die oorkoepelende 
vereniging se plig om grootliks 
gemeenskaplike areas te bestuur, 
administreer en instand te hou – 
soos die klubhuis, gholfbaan, 
swembad, sekerheidshek, interne 
paaie en so meer. Die heffing wat 
die huiseienaarsvereniging dan 
hef, is gebaseer op die uitgawes 
wat vir hierdie doel aangegaan 

moet word.
Dit kan dus gebeur dat die deel-

titeleienaar (in sy klein woonstel) 
’n bydrae moet maak aan die 
huiseienaarsvereniging elke 
maand wat gelykstaande is aan 
die bydrae wat die enkeltitel-eie-
naar moet maak – die deeltiteleie-
naar moet egter nog sy deeltitel-
heffing ook betaal.

Dit mag met eerste oogopslag 
onregverdig voorkom, maar in-
dien ons die storie van nader be-
kyk, verander die prentjie.

Die deeltiteleienaar is verplig 
om bydraes tot die heffings van 
die deeltitelskema te maak, wat 
die finansiële pligte soos vervat 
in die Deeltitelwet, Bestuurswet 
en reëls uiteensit. Hierdie plig 
hanteer onder meer die instand-
houding van gemeenskaplike are-
as (buitemure, vensters, dakke, 
hysbakke).

Elke eienaar in die skema het 
’n instandhoudingsplig rakende 
die gemeenskaplike areas, oor-
eenkomstig hul deelnemingskwo-
ta. Die enkeltitel-eienaar moet sy 
eiendom egter self onderhou.

Wanneer die oorkoepelende 
huiseienaarsvereniging se begro-
ting nagegaan word, sal die deel-
titeleienaar dalk sien dat die uit-
gawes op daardie begroting die 
instandhouding van die seker-
heidshek, toegangsbeheer tot die 
skema, die swembad, gholfbaan, 
buitemuur en so meer bevat – 

dalk alles geriewe waartoe elke 
eienaar gelyke toegang het of ge-
not en gebruik van het.

Dit sal dan net regverdig wees 
dat elkeen ’n gelyke bydrae tot 
sulke uitgawes maak, want die 
aard van jou gebruik van hierdie 
geriewe word nie deur die grote 
van jou woning bepaal nie.

Daar is oorkoepelende huiseie-
naarsverenigings wat baie be-
perkte funksies verrig, nie werk-
lik groot areas instandhou nie en 
daarom is die maandelikse hef-
fing wat betaalbaar is tot daardie 
huiseienaarsvereniging ook min-
der. Die heffing is dalk bloot ’n 
administrasiefooi.

Aangesien die samestelling van 
’n gekombineerde skema só kan 
verskil en die verpligtinge wat 
die eienaars opgelê word nie die-
selfde tussen skemas is nie, is dit 
raadsaam om regsadvies in te 
win voor jy besluit om te koop.

Ek sê dit nie omdat ek glo dat 
eienaars versigtig moet wees vir 
skemas nie (glad nie), maar om-
dat eienaars nie altyd verstaan 
watter uitgawes hulle sal moet 
aangaan nadat hulle oordrag van 
die eiendom neem nie.

Die aanvanklike regsuitgawes 
is dalk baie minder as die lang-
termyn- finansiële verpligting 
wat daarop volg. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes.
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