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Regspersone (“body corpo-
rates”) is entiteite wat be-
staan uit al die eienaars van 

eiendom in ’n deeltitelskema.
Huiseienaarsverenigings 

(“home owners’ associations”) is 
weer entiteite wat uit al die eie-
naars van ’n woonkompleks met 
enkeltitelerwe bestaan.

Regspersone word gereguleer 
deur die Deeltitelwet, die Be-
stuurswet, sowel as die bestuurs- 
en gedragsreëls uitgevaardig in 
die regulasies tot die Bestuurs-
wet, onder meer. Huiseienaars-
verenigings is weer nie onderhe-
wig aan hierdie wetgewing nie.

Huiseienaarsverenigings word 
gereguleer deur ’n grondwet. In 
sommige gevalle maak so ’n 
grondwet voorsiening daarvoor 
dat verdere reëls in terme daar-
van uitgevaardig mag word, by-
voorbeeld argitektoniese riglyne 
en/of verdere huisreëls. 
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Huiseienaarsvereniging word 
normaalweg geskep as ’n voor-
waarde van onderverdeling van 
’n stuk grond.

’n Ontwikkelaar sal tipies ’n 
aansoek indien by die munisipali-
teit om ’n stuk grond te laat on-
derverdeel in ’n aantal erwe. Die 
munisipaliteit sal, as ’n voorwaar-
de van onderverdeling, bepaal dat 
’n huiseienaarsvereniging gestig 
moet word.

Die ontwikkelaar sal ’n grond-
wet laat saamstel. Dit is ’n stel 
reëls waarvolgens toekomstige ei-
enaars moet lewe en die kompleks 
bestuur moet word. Die munisipa-
liteit sal die grondwet goedkeur.

Wanneer die ontwikkelaar die 
erwe verkoop, moet die voorne-
mende kopers ’n afskrif van die 
grondwet ontvang en by onderte-
kening van die koopooreenkoms, 
verbind die kopers hulself tot die 
reëls van die skema.

Indien jy onseker is oor watter 
tipe skema die een is waarin jy 
woon, gaan kyk na die eiendoms-
beskrywing in jou titelakte of 
huurkontrak. Indien dit na ’n erf 
verwys en dan ’n nommer, is dit 
nie ’n deeltitelskema nie.

Deeltitelskemas word as 
“section” beskryf. Die skema se 
naam verskyn ook gewoonlik in 
die beskrywing met ’n nommer – 
bv. SS123/2010.

Die aard van jou kompleks 
word dus nie bepaal deur hoe die 
eiendom lyk nie. Dit word wel be-

paal deur die wyse waarop jou ei-
endom geregistreer is toe dit aan-
vanklik deur die ontwikkelaar 
ontwikkel is.

Blik op navrae
Ons kry gereeld navrae vanaf eie-
naars wat eiendom in ’n kom-
pleks besit, waar hulle glo dat om-
dat hulle in ’n “huisie woon met 
’n erf”, die Deeltitelwet nie op hul-
le van toepassing is nie.

Dit lyk dan soos ander skemas 
waar daar huiseienaarsvereni-
gings is, maar dit is as ’n deeltitel-
skema geregistreer.

Daar is areas waar die bestuur 
en beheer van deeltitelskemas en 
huiseienaarsverenigings oor-
vleuel, maar die regsimplikasies 
van veral “gemeenskaplike areas” 
verskil hemelsbreed tussen die 
twee skemas.

By deeltitelskemas besit al die 
eienaars in ’n skema die gemeen-
skaplike areas in onverdeelde 
aandele ooreenkomstig hul deel-
nemingskwotas. Dit beteken dat 
die instandhouding van dakke, 
buitemure, deure en vensters ge-
woonlik ingesluit moet word in 
die begroting vir die skema, aan-
gesien die instandhoudingsplig 
deur die eienaars op hierdie basis 
gedeel word.

Skemas met huiseienaarsver-
enigings werk anders. Daar is die 
huiseienaars verantwoordelik vir 
die instandhouding van alle 
strukture op hul eie erf – dakke, 

mure en selfs tuine. Die “gemeen-
skaplike areas”, soos groot tuine, 
word gewoonlik deur die huiseie-
naarsvereniging self besit en die 
instandhouding daarvan word in 
die skema se begroting ingesluit.

Die bestuur en beheer van ske-
mas word bepaal deur hoe die 
skema aanvanklik geregistreer is 
en dan daarna deur die stel reëls 
of wetgewing wat daarop van toe-
passing is.

Dit is dus baie moeilik om gene-

riese antwoorde te verskaf vir 
probleme – al word daardie pro-
bleme in ’n paar skemas ervaar.

Eienaars moet hulself vergewis 
van hierdie feite, sodat hulle weet 
waar om te soek vir die oplossing 
tot daaglikse bestuurskwessies.

) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan Du Plessis Hofmeyr Malan Ing. 
in Somerset-Wes. Stuur ’n e-pos na 
info@dhmlaw.co.za vir eiendoms-
verwante navrae.
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