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Trustees van deeltitel- en an-
der behuisingskemas het ’n 
verskeidenheid pligte. 

Dit strek oor ’n handvol uit-
eenlopende gebiede soos finansi-
ële bestuur, die bestuur van 
werknemers, sowel as die be-
stuur van hul betrokke skema se 
infrastruktuur.  

Van hierdie bestuursgebiede 
word goed omskryf vir deeltitel-
skemas in die bestuurswet en 
die standaardbestuursreëls en 
vergemaklik dus die bestuur van 
’n skema. 

Ander gebiede word egter 
weer nie so fyn gereguleer nie – 
waarskynlik om vir uiteenlopen-
de skemas ’n bietjie beweeg-
ruimte te bied, aangesien elke 
skema anders saamgestel is. 

Dit is soms in hierdie “gryser 
areas” waar trustees kleitrap, 
maar daar is altyd ’n uitkoms 
van die een of ander aard – al is 
die enigste uitkoms die wysiging 
van die reëls.
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gaan dit ook só: Die grondwet is 
dalk nog destyds deur die ont-
wikkelaar opgestel toe die skema 
uit leë erwe bestaan het wat vir 
geruime tydperk onder kon-
struksie sou wees. 

Die ontwikkelaar is dalk lank-
al uit die prentjie uit, maar die 
grondwet bevat nog verwysings 
na ’n tydelike vetoreg of bevat 
heelwat konstruksiebepalings – 
ondanks die feit dat al die erwe 
reeds bebou is. 

Hoe nou gemaak? 
Die trustees van enige soort ske-
ma het net die magte wat aan 
hulle verleen word in wetge-
wing: die reëls vir deeltitelske-
mas en die grondwet vir skemas 
met huiseienaarsverenigings. 

Sommige reëls of grondwette 
maak ook voorsiening daarvoor 
dat trustees uit eie beweging an-
der reëls mag uitvaardig. 

In die praktyk gebeur dit dik-
wels dat die trustees voel dat hul 
hande afgekap is om op te tree 
teen eienaars wat bloot net die 
reëls ignoreer, of die harmonieu-
se leefstyl in die skema ontwrig 
omdat die regulerende dokumen-
te nie aan hulle die magte ver-
leen wat hulle nodig het om op 
te tree nie. 

Dit kan ook wees dat die reëls 
verouderd is en voorskriftelik in 
areas is wat al lank nie meer 
van toepassing is op die soort le-
we wat die eienaars in die ske-

ma lei nie. 
Hoe dit ook al sy: Of die skema 

nou ’n deeltitelskema of ’n enkel-
titelskema met ’n huiseienaars-
vereniging is, die sleutel tot die 
wysiging van die regulerende do-
kumente kan in daardie doku-
ment self aange-
tref word. 

Wat die wet sê 
Só bepaal die be-
stuurswet in arti-
kel 10(2) dat die 
bestuursreëls van 
’n deeltitelskema 
ná die opening 
van die skema ge-
wysig kan word 
deur ’n eenparige 
besluit van eie-
naars. 

Die gedragsre-
ëls kan weer deur 
’n spesiale besluit 
gewysig word. 

Artikel 10(5) 
van die bestuurs-
wet bepaal verder 
dat wanneer die 
reëls sodanig ge-
wysig word, dit 
by die ombuds-
diens ingedien moet word om 
goedkeuring. Wanneer dit goed-
gekeur word, moet die ombuds-
diens ’n sertifikaat uitreik dat 
die gewysigde reëls aanvaar is. 

Die nuwe reëls tree eers in 
werking wanneer die ombuds-

diens dié sertifikaat uitreik (arti-
kel 10(5)(d)). 

En huiseienaarsvereniging?
Waar ’n huiseienaarsvereniging 
’n grondwet wil wysig, is die 
proses heelwat anders. 

Die vertrekpunt 
is die bepalings 
van die grondwet 
self, wat normaal-
weg ’n paragraaf 
of twee bevat oor 
hoe die grondwet 
gewysig kan 
word. 

Dit is gebruik-
lik dat hierdie pa-
ragrawe sal be-
paal dat ’n sekere 
persentasie eie-
naars teenwoor-
dig moet wees by 
so ’n vergadering 
(dus ’n verhoogde 
kworum) en dat ’n 
sekere persentasie 
eienaars wat dan 
teenwoordig is, 
ten gunste van die 
wysiging moet 
stem – dít ten ein-
de ’n regmatige 

wysiging daar te stel. 
Die betrokke wysiging moet 

dan ook by die plaaslike rege-
ring ingedien word. 

Laaste sê 
Sommige grondwette gaan ver-

der en bepaal dat die ontwikke-
laar ’n sekere verhoogde stem-
persentasie sal hê vir doeleindes 
van só stem, of ’n vetoreg sal 
kan uitoefen onder sekere om-
standighede.

Dit is belangrik dat die regule-
rende dokumente van ’n skema 
voorsiening moet maak vir die 
behoorlike bestuur daarvan. 

Dus, waar die trustees of eie-
naars voel dat dit nie meer die 
geval is nie, is dit raadsaam om 
daardie dokumente op die kor-
rekte wyse te laat wysig. 

Trustees moet kennis neem 
van enige bepalings wat ’n pro-
ses voorskryf vir die wysiging 
van hierdie dokumente. 

Dit is byvoorbeeld by deeltitel-
skemas dalk ’n vereiste dat die 
kennisgewing van die vergade-
ring per geregistreerde pos of 
per hand afgelewer moet word, 
óf dat die voorgestelde reëls in-
gesluit word by die agenda van 
die vergadering of so meer. 

Indien die korrekte prosedure 
nie gevolg word nie, is die be-
sluit om die dokumente te wysig 
aanvegbaar.

) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Vir 
enige eiendomsverwante navrae of 
ander inligting oor deeltitelske-
mas, stuur e-pos na info@dhmlaw. 
co.za of bel die kantoor by 
021 851 0359. 

Om grondwet, reëls te wysig

‘‘Of die skema nou 
’n deeltitelskema 
of ’n 
enkeltitelskema 
met ’n 
huiseienaars-
vereniging is, die 
sleutel tot die 
wysiging van die 
regulerende 
dokumente kan  
in daardie 
dokumente self 
aangetref word. 

Belegger koop Morgenhof
Morgenhof, die 329 jaar oue 
wynlandgoed in Stellenbosch, 
is verlede Woensdag vir 
R52 250 000 aan ’n Europese be-
legger verkoop. 

Die wynlandgoed aan die 
hange van die Simonsberg is 
met al sy inhoud, insluitende 
die inhoud van sy wynkelders, 
verkoop. Die koper van die 
210 ha-landgoed wou nie ge-
ïdentifiseer word nie.

Sover vasgestel kan word is 
die landgoed, wat van 1692 da-
teer, die oudste wat tot nog toe 
opgeveil is. Morgenhof was die 
eiendom van Anne Cointreau, 
wie se familie sedert 1272 wyn, 
sjampanje en spiritualieë in 
Frankryk gemaak het. 

Haar oupagrootjie, Adolphe, 
het die bekende lemoenlikeur 
geskep wat die familienaam 
dra en haar oupa is die man 
agter Rémy Martin-konjak. 

Cointreau het die landgoed 
vir sowat drie dekades besit, 
maar beplan om af te tree en 
terug te keer na Frankryk. 

“Cointreau wil sien dat die 
nalatenskap nog drie eeue lank 
voortduur, en nadat sy haar 
gesin se wingerd- en wynbou-
ervaring van 750 jaar aan hier-
die landgoed oorgedra het, gee 
sy die leisels oor,” lui ’n ver-
klaring van die afslaer. Meer 
as 2 500 mense wêreldwyd het 
ingeskakel vir die veiling, wat 
regstreeks aangebied is.

Infrastruktuur op die land-
goed sluit in die gerestoureer-

de herehuis van 450 m² met on-
der meer vyf slaapkamers, vyf 
badkamers, ’n sitkamer, eetka-
mer, kombuis en plonspoel. 

Daar is ook ’n tweede huis 
van 730 m² geleë tussen die 
wingerde. Hierdie tweeverdie-
pinghuis in die Kaaps-Holland-
se styl het vier slaapkamers, 
personeelkwartiere en ’n pri-
vate swembad. 

Daar is ook onder meer ’n 
wynkelder met inhoudsruimte 
van 600 ton, ’n wynproelokaal, 
restaurant, kapel, konferensie-
area met spysenieringsgerie-
we, ’n bistro en koffiewinkel, 
kantoorgebou en verskeie ver-
blyfopsies vir personeel. – Ané 
van Zyl (artikel verkort)

Groep kan ’n lening kry 
Tot agt mense kan nou saam 
om ’n FNB-huislening aansoek 
doen. 

Volgens die bank is dit die 
eerste keer in die huislenings-
bedryf dat só ’n soort lening 
gebied word vir mense om 
saam residensiële eiendom te 
koop. Raj Makanjee, uitvoeren-
de hoof vir verbruikersake van 
FNB, sê hoewel rentekoerse op 
die oomblik laag is, het die 
pandemie dit al hoe moeiliker 
gemaak vir voornemende huis-
eienaars om eiendom te bekos-
tig, veral mense wie se inkom-
ste verminder het. 

“Om ’n huis te koop is een 
van die mees bevredigende 
langtermynbeleggings wat die 
meeste mense sal maak,” sê 

hy. “Met die bekendstelling 
van dié soort lening wil ons 
die gaping in die mark oorbrug 
en dit makliker maak vir kli-
ënte om hul drome oor ’n eien-
dom te verwesenlik.” 

Lee Mhlongo, uitvoerende 
hoof van eiendomsake, sê FNB 
se inligting toon wanneer ’n 
kliënt dit oorweeg om ’n eien-
dom te koop vergeet hy van die 
bykomende koste, soos die re-
gistrasiekoste van die eien-
dom, hereregte en soms ’n de-
posito. 

“Dit maak dit nog moeiliker 
vir iemand om ’n eiendom te 
bekostig. Die voordele om ’n 
eiendom saam met vriende en 
familielede te koop beteken dat 
kliënte nou die koste van die 
aankoop kan deel. Dit maak 
die proses bekostigbaar.” 

Die leningsaansoek kan deur 
FNB se app gedoen word wat 
agt aansoekers toelaat om 
saam aansoek te doen. As die 
getal aansoekers meer as agt 
is, kan daar direk by ’n tak 
aansoek gedoen word. 

Nadat die aansoek ingedien 
is, sal die bank elke kliënt se 
kredietprofiel nagaan, asook 
hul inkomste, uitgawes, die 
grootte van die gesin en of ’n 
lening bekostig kan word, nes 
normaalweg met lenings ge-
doen word. 

Soos normaalweg word inlig-
ting ook van kredietburo’s, an-
der banke en kredietverskaf-
fers gekry. – Nellie Brand-Jonker 
(artikel verkort)

Het jy gehoor? Eiendomsflitse  
Wat: De Zwartland Werf, ’n nu-
we ontwikkeling met gemengde 
gebruik in Malmesbury in die 
Swartland. 

Wie? Die Devmark Property 
Group is die ontwikkelaar. 

Wat behels die ontwikkeling? 
De Zwartland Werf gaan alte-
saam 10 hektaar beslaan en uit 
onder meer ’n winkelsentrum, 
kantore, residensiële woonstelle 
en ’n motorvertoonkamer be-
staan as dit klaar gebou is.

Jean-Pierre Nortier, Devmark 
se ontwikkelingsdirekteur, sê 
luidens ’n verklaring dat Mal-
mesbury ’n belangrike stedelike 
nis in die Swartland, sowel as in 
die Wes-Kaap vervul. “Die goeie 
ontwikkelingspotensiaal daar 
kan toegeskryf word aan goed 
soos die maklike toegang wat dit 
aan die N7 bied, hoe naby dit 
aan Kaapstad geleë is en die ge-
diversifiseerde ekonomiese basis 
daar – van landbou tot goed ge-
vestigde nywerhede en kommer-
siële sektore.”

Volgens Nortier gaan De 
Zwartland Werf die inwoners 

van Malmesbury en die omlig-
gende dorpe voorsien van ’n plek 
om inkopies te doen, te werk én 
te speel – alles in ’n baie mooi 
ligging. Sodra die ontwikkeling 
voltooi is, gaan die geriewe wat 
dit bied altesaam 37 000 m² be-
slaan.

En die afwerkings? Fase een 
van die ontwikkeling sluit die 
De Zwartland Markt in. Hierdie 
winkelsentrum gaan uit nage-
noeg 100 winkels, diensverskaf-
fers, restaurante, sowel as ver-
maak bestaan.

Die residensiële komponent 
van die ontwikkeling, De Zwart-
land Voorhuis, gaan uit 120 
woonstelle bestaan, terwyl De 
Zwartland Werk kantoorruimte 
van tussen 40 m² tot 1 500m² sal 
bied. ’n Private hospitaal met 
102 beddens, die Samaritan Mal-
mesbury-hospitaal, vorm ook 
deel van die ontwikkeling. 

Die eerste fase word na ver-
wagting teen Oktober aanstaan-
de jaar voltooi. 

Meer inligting: Besoek www.de-
zwartland.co.za.

Kortliks: Woon én werk 
in De Zwartland Werf 


