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Soos ons gereelde lesers al 
weet, kan ’n ontwikkelaar 
met die beplanning van ’n 

nuwe residensiële skema bepaal 
watter reëls vir daardie skema 
aanvaar sal word.

Vir ’n deeltitelskema, kan die 
ontwikkelaar die voorgeskrewe 
bestuursreëls en gedragsreëls 
aanvaar – of gewysigde reëls aan-
vaar – maar die gewysigde reëls 
mag nie teenstrydig met die 
voorgeskrewe reëls wees nie.

Wat huiseienaarsverenigings 
betref word daar ’n grondwet 
saamgestel. Alhoewel daar geen 
standaard of raamwerk vir só 
grondwet is nie, moet die grond-
wet deur die plaaslike regering 
goedgekeur word en is daar ’n 
oorhoofse algemene standaard 
wat normaalweg toegepas word.

Dit word vir my al hoe meer 

opvallend hoe gekompliseerd van 
hierdie gewysigde reëls of selfs 
grondwette kan wees – soveel so 
dat prokureurs soms moet kop-
krap oor wie nou eintlik wat 
moet doen.

Dan praat ons nog nie eens van 
’n alledaagse trustee met min of 
geen ervaring van deeltitelske-
mabestuur nie. 

Kundigheid nodig 
Persone wat getaak word daar-
mee om hierdie reëls of grond-
wette saam te stel, moet onthou 
dat die sukses van ’n skema ook 
afhang van die gemak en deur-
sigtigheid waarmee die skema 
bestuur kan word, hoe maklik 
die bestuur van een groep trus-
tees na ’n volgende oorgedra kan 
word, sowel as hoe gebruikers-
vriendelik die bestuur vir ’n nu-
we bestuursagent sal wees.

Trustees voel soms te bang om 
’n ou bestuursagent op grond van 
onproduktiwiteit te vervang – 
juis omdat die skemabestuur ge-
kompliseerd is en die taak nie 
maklik oorgeneem kan word nie.

Die ontwikkelingspan moet 
hulself afvra wat die doel is daar-
van om gekompliseerde reëls in 
plek te sit – reëls wat moeilik 
deur “gewone trustees” geïmple-

koepelende huiseienaarsvereni-
ging gesedeer word (met toestem-
ming van die Ombudsdiens):

As sekere definisies byvoor-
beeld vir die een tipe heffingsbe-
rekening geld en ’n ander defini-
sie vir ’n ander tipe heffingsbere-
kening geld – met ander woorde 
die een klomp besit hul erwe, ter-
wyl ’n kleiner groepie die ge-
meenskaplike eiendom deel, 
maar nie die gemeenskaplike ei-
endom van die huiseienaarsver-
eniging nie – kan jy jou mos net 
indink dat die pap êrens op die 
grond gaan val.

Die ontwikkelingspan moet die 
uiteindelike eienaars bystaan om 
die skema tot sy volle potensiaal 
te laat groei.

Ek glo dat dit met ’n stel reëls 
of ’n grondwet begin wat maklik 
verstaan kan word, sowel as fi-
nansies wat maklik bestuur kan 
word – sonder dat die hoogste 
regsgeleerdes in die land daag-
liks bestuursadvies aan die ske-
ma moet verskaf. 
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EIENDOM 
EN DIE REG

Stel skema se grondwet, reëls só 
op dat dit maklik verstaanbaar is

menteer sal word – en of die uit-
eindelike doel hierdie moeiliker 
bestuur regverdig.

Hoe verder daar by veral deel-
titelskemas afge-
wyk word van 
die voorgeskrewe 
reëls – en hier 
verwys ek meer 
na die bestuurs-
reëls as die ge-
dragsreëls – hoe 
meer aanvegbaar 
is daardie reëls 
ook in terme van 
teenstrydigheid 
met die voorge-
skrewe reëls.

Dit beteken nie 
dit is aanvegbaar 
nie, maar die lyne word soms on-
bewustelik oorskry. 

Bestuurswet sê as volg
Artikel 10(3) van die Bestuurswet 
bepaal dat die reëls van ’n deelti-
telskema redelik moet wees en 
dat dit gelyk (“equally”) toegepas 
moet word op alle lede.

Dus kan die reëls nie bepaal 
dat sekere reëls op sekere eie-
naars in ’n skema van toepassing 
is en ander reëls weer op ander 
van toepassing is nie.

Waar gewysigde reëls só be-

paal – of later deur die eienaars 
gewysig word om só te lees – sal 
daardie reëls waarskynlik nie af-
dwingbaar wees nie.

Daar word 
voorsiening 
gemaak daar-
voor dat ont-
wikkelaars 
met die ope-
ning van hul 
skema sekere 
allokasies of 
toedelings vir 
kommersiële 
eiendomme 
kan identifi-
seer. Dít gesê, 
sover dit die 
reëls van die 

skema aangaan, moet dieselfde 
reëls van toepassing op almal 
wees. 

Gaan só te werk 
Met die opstel van reëls of die sa-
mestelling van die grondwet van 
’n residensiële skema, moet die 
persone in beheer van daardie 
proses altyd vanuit ’n praktiese 
oogpunt die implementering van 
daardie reëls oorweeg.

Kom ons kyk na ’n voorbeeld 
waar die bestuur van ’n deeltitel-
skema byvoorbeeld na die oor-

‘‘Die ontwikkelingspan 
moet die eienaars 
bystaan om die 
skema tot sy volle 
potensiaal te laat 
groei. Ek glo dit 
begin met ’n stel 
reëls of ’n grondwet.


