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Deeltiteleienaars weet dat 
hulle verantwoordelik is 
daarvoor om hul dele in 

stand te hou op eie koste.
Die instandhoudingsplig raak 

egter meer vaag en uniek tot ’n 
deeltitelskema wanneer jy buite 
die dele kyk.

Die skema se regspersoon het 
’n verpligting om alle gemeen-
skaplike eiendom in stand te hou 
en dit in ’n goeie toestand (“in a 
state of good serviceable repair”) 
te hou in terme van art. 3(1)(l) 
van die Bestuurswet (2011).

Art. 1(1) van die Bestuurswet 
definieer gemeenskaplike eien-
dom as:
(a) The land included in the 
scheme;
(b) Such parts of the building or 
buildings as are not included in a 
section; and
(c) Land referred to in section 
5(1)(d).

Art. 5(1)(d) verwys weer na 
grond wat aangekoop word om 
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die gemeenskaplike eiendom bin-
ne die skema te vergroot.

Bepalings uiteengesit 
’n Deel (“section”) word in art. 
1(1) van die Bestuurswet gedefini-
eer as ’n deel wat as sulks op ’n 
deelplan aangetoon word.

Art. 5 van die Deeltitelwet be-
vat die inligting wat ons benodig 
om vas te stel waar die grense 
van ’n deel lê. Dit bepaal (kort-
liks) as volg:

Art. 5(4): Die gemeenskaplike 
grens tussen een deel en ’n ander 
deel, of tussen ’n deel en gemeen-
skaplike eiendom, sal die middel-
lyn wees van die skeidsmuur, 
-vloer of -plafon – na gelang van 
die geval.

Art. 5(5): . . . enige venster, deur of 
ander struktuur wat die deel van 
’n ander deel of gemeenskaplike 
eiendom skei, sal as deel van die 
sodanige skeidsmuur, -vloer of 
-plafon geag word.

Alle eiendom in die skema wat 
dus nie ’n deel is nie (van die 
middellyn van die skeidsmuur, 
-vloer, -plafon en binnetoe) vorm 
dan deel van die gemeenskaplike 
eiendom – tensy dit anders op die 
deelplan of in die reëls daargestel 
word.

Volg dit dan dat die regsper-
soon verantwoordelik is vir die 
koste en instandhouding van die 

buitekant van alle deure, ven-
sters en mure wat skeidsmure 
van ’n deel is? Soms, maar nie 
noodwendig nie.

Só werk dit 
Die reëls van ’n skema kan die in-
standhoudingsplig voor die deur 
van die deeltiteleienaar plaas, in 
welke geval die verpligting (en 
koste daarvan) dan by die eie-
naar sal berus.

Die grense van die deel moet 
verder ook op die deelplan nage-
gaan word, want in sommige ge-
valle lei deure of vensters na ’n 
stoep wat óf eintlik deel van die 
deel is óf wat ’n eksklusiewe ge-
bruiksgebied is wat aan die deel 
toegeken is.

Die skeidslyn tussen ’n deel en 
’n aangrensende eksklusiewe ge-
bruiksgebied is normaalweg ook 
die middellyn tussen die skei-
dingsmuur, maar daar is uitson-
derings – soos byvoorbeeld waar 
die grens anders aangetoon word 
op die deelplan of waar die grens 
nie ’n fisieke struktuur is nie 
(minder algemeen).

Soos julle weet, is ’n uitsluitli-
ke gebruiksgebied ook gemeen-
skaplike eiendom wat vir gebruik 
aan ’n spesifieke eienaar toege-
ken word; óf op die deelplan en 
met ’n bygaande akte óf in terme 
van die reëls van die skema.

Die instandhoudinsplig is egter 
anders waar gemeenskaplike ei-

endom vir eksklusiewe gebruik 
aangewend word.

Art. 13(1)(c) van die Bestuurs-
wet plaas ’n verpligting op die ei-
enaar van ’n deel om sy deel te 
herstel en instand te hou en om 
sy eksklusiewe gebruiksgebied 
netjies en skoon te hou.

Art. 3(1)(c) van die Bestuurswet 
bepaal dat die regspersoon addi-
sionele bydraes van eienaars – 
wat ’n reg tot die gebruik van ’n 
uitsluitlike gebruiksgebied het – 
mag hef om enige addisionele 
koste wat gepaardgaan met (on-
der meer) die instandhouding 
van sulke eksklusiewe gebruiks-
gebiede te dek.

Tensy die reëls van die skema 
dus anders bepaal, sal die regs-
persoon dan die buitekant van 
vensters en deure wat uitgaan na 
eksklusiewe gebruiksgebiede in 
stand moet hou.

Die koste van sodanige instand-
houding kan weer van die eie-
naar verhaal word.

Laaste sê 
Eienaars moet die deelplan goed 
deurwerk, want dit gebeur wel 
dat die grense van eksklusiewe 
gebruiksgebiede anders gedefini-
eer kan word.

Ter afsluiting is dit belangrik 
om te noem dat hierdie pligte 
slegs van toepassing is op deelti-
telskemas en nie op skemas waar 
enkeltitelerwe deur huiseienaars-
verenigings bestuur word nie.

Daar heers ’n wanbegrip onder 
sommige lesers dat die deeltitel-
wetgewing van toepassing is op 
alle skemas (ook enkeltitelerwe 
waar huiseienaarsverenigings 
die bestuur hanteer) en dit is nie 
die geval nie.

Indien jou eiendom nie binne 
’n geregistreerde deeltitelskema 
val nie, is hierdie bepalings nie 
van toepassing nie. 

) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes.

Gebruiksgebiede en pligte


