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Eiendomme

Wanneer die munisipaliteit 
’n enkeltitel-ontwikke-
ling goedkeur, lê die 

owerhede normaalweg ’n voor-
waarde van onderverdeling op 
wat bepaal dat ’n huiseienaars-
vereniging gestig moet word.

Die ontwikkelaar stel dan ’n 
grondwet saam wat die bestuur 
van die skema sal reguleer. Hier-
die grondwet word deur die muni-
sipaliteit goedgekeur.

Wanneer individuele eienaars 
dan hul erwe vanaf die ontwikke-
laar aankoop, word daardie eie-
naar ’n lid van die huiseienaars-
vereniging. Die grondwet is die 
dokument wat die kontraktuele 
verhouding tussen die lede van 
hierdie vereniging reguleer.

Soms word ’n maatskappy ge-
stig met sy eie oprigtingsdoku-
mente en in ander gevalle nie. 

Die verskille 
Dit is belangrik dat lesers onthou 
dat daar ’n fundamentele verskil 
bestaan tussen ’n skema met en-
keltitel-erwe en ’n deeltitelskema:

Die eienaar van ’n enkeltitel-erf 
besit sy huis sowel as sy erf, ter-
wyl die eienaars in ’n deeltitelske-
ma slegs hul dele besit. Die ge-
meenskaplike 
eiendom word 
saam in die 
verhouding 
van hul deelne-
mingskwotas 
besit – daar is 
egter uitsonde-
rings.

Die samestel-
ling van elke 
behuisingske-
ma verskil, 
maar in ’n ske-
ma met enkelti-
tel-erwe is daar 
min, indien 
enige, dele wat 
werklik “ge-
meenskaplik” 
besit word – 
dus waar daar gedeelde eienaar-
skap is.

Daar is dalk ’n gedeelde onder-
houdsplig vir sekere areas, soos 
die paaie, maar nie noodwendig 
gedeelde eienaarskap nie.

Elke erf se grense word deur 
daardie erf se diagram aangedui 
en waar trustees nie seker is 
waar ’n erf stop en waar hy begin 
nie, kan die dienste van ’n land-
meter ingewin word om die penne 
vir daardie erf aan te dui. 

Magte en pligte 
Trustees by huiseienaarsvereni-
gings raak gereeld deurmekaar 
oor hul bestuurspligte, en dink 
dat dit na die erf van ’n enkeltitel-
eienaar strek, byvoorbeeld:

Hulle wil eienaars voorsê oor 
waar hulle plante op hul erf mag 
plant of nie, en verhoed dat ligte 
op buitemure aangebring mag 
word. 

Hulle hanteer dit dus asof hier-
die areas gemeenskaplike eien-
dom is soos by deeltitelskemas.

Die trustees se magte en pligte 
by huiseienaarsverenigings word 
in die grondwet uiteengesit en 
waar die grondwet nie ’n trustee 

HUISEIENAARSVERENIGINGS

Let op 
verskille 
tussen 
skemas

magtig om iets te doen nie, mag 
dit nie gedoen word nie.

Sommige grondwette maak 
voorsiening daarvoor dat argitek-
toniese riglyne van toepassing is 
op die eiendomme binne die be-
huisingskema.

Hierdie argitektoniese riglyne 
sal byvoorbeeld bepaal dat ’n eie-
naar ’n aansoek moet bring om 
veranderinge by sy/haar huis aan 
te bring, dat die trustees met be-
hulp van ’n argitek die planne sal 
oorweeg om te bepaal of dit vol-
doen aan hierdie argitektoniese 
riglyne en dan ook dat hulle die 
planne mag afkeur waar dit nie 
daaraan voldoen nie.

Die doel van argitektoniese rig-
lyne is om ’n eenvormige visuele 
beeld te skep binne die skema, en 
dit sluit normaalweg in dat net 
sekere vensters geïnstalleer mag 
word, dat die dak ’n sekere vorm 
moet hê of uit sekere materiale 
gebou moet word, dat slegs sekere 
verfkleure gebruik mag word en 
so meer.

In hierdie sin strek die trustees 
van daardie skema se bevoegdhe-
de en magte dan na ’n enkeltitel-
eienaar se eksklusiewe eiendom.

Waar die grondwet egter nie ar-
gitektoniese riglyne (of iets soort-
gelyk) bevat of magtig nie, sal die 
skema se trustees nie net uit eie 
beweging sulke reëls kan skep of 
afdwing nie.

Die munisipaliteit vereis nor-
maalweg dat ’n huiseienaarsver-
eniging ’n aansoek om te bou 
moet goedkeur voor hulle dit sal 
oorweeg, maar die trustees se ver-
moë om ’n bouplan af te keur sal 
uitdruklik, of by implikasie, in ’n 
grondwet vervat word – byvoor-
beeld omdat dit teenstrydig is met 

argitektoniese 
riglyne. 

Laaste sê 
Dieselfde begin-
sel geld vir soge-
naamde huis-
reëls.

Die grondwet 
sal in sekere ge-
valle voorsiening 
maak vir die uit-
vaardiging van 
huisreëls. Die 
grondwet bepaal 
dan byvoorbeeld 
dat die trustees 
self, of eienaars 
by ’n algemene 
vergadering, 
huisreëls mag 

saamstel vir die daaglikse be-
stuur van die skema.

Die magtiging word dus in die 
grondwet verleen en die wyse 
waarop die reëls saamgestel of 
goedgekeur sal word, word in die 
grondwet hanteer.

Daar is egter behuisingskemas 
wat hierdie reëls saamstel en toe-
pas sonder dat die grondwet dit 
magtig. Die omstandighede sal be-
paal of hierdie reëls dan werklik 
afdwingbaar is – maar in die alge-
meen sal dit nie afdwingbaar 
wees nie.

Waar die behoeftes van die lede 
oor tyd verander en hulle voel dat 
die grondwet in sekere areas te-
kort skiet, kan die grondwet ge-
wysig word deur lede op die wyse 
wat daarin vervat is om dan by-
voorbeeld te bepaal dat argitekto-
niese riglyne vorentoe van toe-
passing sal wees of dat huisreëls 
uitgevaardig mag word. 

) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Vir 
meer inligting of enige eiendoms-
verwante navrae, stuur ’n e-pos aan 
info@dhmlaw.co.za.
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EIENDOM 
EN DIE REG

‘‘Waar die grondwet 
egter nie 
argitektoniese 
riglyne (of iets 
soortgelyk) bevat of 
magtig nie, sal die 
skema se trustees 
nie net uit eie 
beweging sulke reëls 
kan skep of afdwing 
nie.


