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Die grootte en gebruik van 
gemeenskaplike ruimtes in 
deeltitelskemas word be-

paal deur die ontwikkelaar wan-
neer daardie deeltitelskema aan-
vanklik geskep word.

Skemas met ’n hoër aantal 
wooneenhede – of meer luukse 
wooneenhede – het ook gewoon-
lik meer geriewe, soos byvoor-
beeld ’n tennisbaan, swembad, 
braaigeriewe en so meer.

Die reëls vir die betrokke deel-
titelskema word dan normaalweg 
aangepas om voorsiening te 
maak vir die gebruik van hierdie 
gedeelde geriewe, sodat eienaars 
weet wat om te verwag en be-
skerm word teen ander eienaars 
wat dalk die geriewe op ’n wyse 
benut wat inbraak maak op die 
genot en gebruik van die dele 
van ander eienaars. 

Só werk dit 
Dit is algemene praktyk (alhoe-
wel nie die reël nie) dat die reëls 
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wat handel oor die gebruik van 
hierdie geriewe, in die gedrags-
reëls vir die skema vervat word.

Hierdie reëls kan byvoorbeeld 
bepaal dat die swembad slegs 
deur inwoners gebruik mag word 
binne bepaalde ure van die dag, 
dat vure slegs in braaigeriewe 
gemaak mag word en nie op an-
der dele van die gemeenskaplike 
eiendom nie, of dat ’n besoekers-
tarief betaalbaar is waar besoe-
kers byvoorbeeld as gaste saam 
met inwoners wil tennis speel.

Het die trustees van hierdie 
deeltitelskemas diskresie oor die 
toepassing van die reëls en kan 
hulle vergunnings toelaat waar 
dit die gebruik van die gemeen-
skaplike areas aangaan? Die ant-
woord sal, soos altyd, te vinde 
wees in die reëls van die betrok-
ke skema. 

Die wette sê 
Artikel 10 van die Bestuurswet 
bepaal dat álle deeltitelskemas 
deur middel van bestuursreëls en 
gedragsreëls bestuur moet word.

Hierdie reëls moet onder meer 
die administrasie, bestuur en ge-
bruik van die gemeenskaplike 
areas reguleer.

Sub-artikel 3 bepaal dat die 
reëls redelik en gelyk van toepas-
sing moet wees op alle eienaars.

Sub-artikel 4 bepaal weer ver-
der dat die regspersoon (en dus 
ook trustees), alle eienaars én in-
woners gebonde is aan die reëls.

Trustees kan nie hul eie dis-
kresie uitoefen wanneer dit kom 
by die toepassing van ’n reël nie, 
tensy die reël natuurlik bepaal 
dat hulle hul eie diskresie in dié 
geval mag uitgeoefen.

Ek illustreer my punt by wyse 
van die volgende voorbeeld:

Gestel die reël lees as volg: 
“Eienaars mag slegs in die voor-
geskrewe vuurmaakplekke vuur-
maak of braai en 
nie op enige an-
der plek op die 
gemeenskaplike 
eiendom nie.”

As die reëls nie 
anders bepaal 
nie, sal die trus-
tees nie by magte 
wees om eienaars 
toe te laat om op 
areas buite die 
voorgeskrewe 
vuurmaakplekke 
in die skema 
vuur te maak of 
te braai nie.

Maar gestel die reël lees nou as 
volg: “Eienaars mag slegs in die 
voorgeskrewe vuurmaakplekke 
vuurmaak of braai en nie op eni-
ge ander plek op die gemeenskap-
like eiendom nie, tensy die trus-
tees toestemming daartoe ver-
leen.”

In daardie geval sal die trus-
tees hul eie diskresie kan uitoe-
fen om toestemming aan inwo-
ners te verleen om op ander plek-

ke binne die skema vuur te 
maak.

As die skema se reëls ’n sekere 
handeling verbied, kan jy slegs 
daardie handeling regmatig uit-
oefen as die reëls formeel gaan 
verander word. 

Laaste sê 
Die Bestuurswet bepaal in arti-
kel 10(2) dat die bestuursreëls 

deur middel 
van ’n eenpa-
rige besluit ge-
wysig mag 
word en die 
gedragsreëls 
deur ’n spesia-
le besluit.

Daarmee 
saam moet 
die gewysigde 
reëls dan by 
die ombuds-
diens ingedien 
word om goed-
keuring. Wan-

neer die sertifikaat van aanvaar-
ding deur die ombudsdiens uitge-
reik word, het daardie nuwe stel 
reëls regskrag en word dit af-
dwingbaar.

Trustees moet dus waak daar-
teen om toegewings te maak 
waar die reëls spesifiek bepaal 
dat ’n sekere handeling nie toe-
laatbaar binne die deeltitelskema 
is nie.

Die trustees word daarmee ge-
taak om die reëls van die deelti-

telskema af te dwing, al stem hul-
le nie met ’n reël saam nie.

As die skema se eienaars voel 
dat die reëls nie meer aan hul be-
hoeftes voldoen nie of te beper-
kend is, kan verandering slegs 
bewerkstellig word deur ’n pro-
ses aan die gang te sit om die 
reëls formeel, op die voorgeskre-
we wyse, te laat wysig. 

) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Vir 
meer inligting of vir eiendomsver-
wante navrae, stuur e-pos aan in-
fo@dhmlaw.co.za.

Reëls vir gemeenskaplike ruimtes

‘‘Hierdie reëls kan 
byvoorbeeld bepaal 
dat die swembad 
slegs deur inwoners 
gebruik mag word 
binne bepaalde ure 
van die dag . . .
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