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Ek het onlangs in my rubriek 
verwys na die vereistes oor 
watter deel van die heffings-

inkomste in die reserwefonds 
van die regspersoon van elke 
deeltitelskema gestort moet 
word.

Dit word deur bestuursreël 24 
gereguleer, waarvan subreël 
(3)(a) bepaal dat, onder meer, die 
volgende na die fonds oorbetaal 
moet word: “. . . any part of the 
annual levies designated as 
being for the purpose of reserves 
or the maintenance repair and 
replacement plan.”

My kommentaar hierop was 
dat dit logies en sinvol is – en 
nie vatbaar vir kritiek nie. Hoe 
verkeerd kon ek wees! My fout is 
deur etlike skerp bestuursagente 
aan my uitgewys. 

Ja, dit mag wel logies lyk, 
maar die praktiese uitvoering 
daarvan hou moeilike vraagstuk-
ke in wat op uiteenlopende wy-
ses deur bestuursagente en trus-

tees gehanteer word. 
Laat ons eers met ’n eenvou-

dige, maar verwante vraag be-
gin: Is die trustees veronderstel 
om ’n aparte bankrekening vir 
die reserwefonds te open?  

As ons na artikel 3 van die Be-
stuurswet kyk 
wat die funksies 
(dus die pligte) 
van ’n regsper-
soon uiteensit, 
sal jy sien dat die 
trustees ’n bank-
rekening moet 
oopmaak en be-
dryf. 

Hier word slegs 
na een rekening 
verwys – nie na 
meerdere bank-
rekeninge of ’n 
aparte bankreke-
ning vir die re-
serwefonds nie.

Die indruk 
word geskep dat 
’n aparte rekening vir die reser-
wefonds nie nodig is nie.      

Kom ons gaan maar voort en 
kyk wat die bestuursreëls hier-
oor te sê het.   

Bestuursreël 21(3(d) gebied die 
trustees as volg: “. . . to invest 
monies in the reserve fund in 
a secure investment with any 
institution referred to in the 
definition of financial institution 
in section 1 of the Financial 

Services Board Act, 1990.”
Alhoewel die bepalings van die 

laasgenoemde wet genoeg is om 
enige trustee se kop deurmekaar 
te krap, is daar steeds geen aan-
duiding dat ’n spesiale bankreke-
ning (voorheen bekend as ’n tjek-

rekening) by ’n 
bank oopgemaak 
moet word nie. 

Bestuursreël 
24 handel dan 
met betalings in 
en onttrekkings 
vanuit die admi-
nistratiewe so-
wel as die reser-
wefonds. 

’n Mens sou 
dit hierin ver-
wag, maar ook 
daar is geen aan-
duiding dat die 
reserwefonds ’n 
bankrekening 
moet hê nie. 
Eers as ons by 

bestuursreël 26 kom – wat eintlik 
oor finansiële state, begrotings, 
verslae en oudits handel – vind 
ons ’n verskuilde bepaling wat 
vereis dat aparte bankrekeninge 
vir die administratiewe en die 
reserwefonds geopen word. 

Waarom moet dit só moeilik 
vir trustees en bestuursagente 
wees om vas te stel wat hulle 
moet doen? 

Die vraag is of ’n bankreke-
ning werklik vanuit ’n praktiese 

oogpunt nodig is. Ek glo nie, 
maar is vatbaar vir oortuiging. 

Nou kom ons by die eintlike 
vraag: Wanneer Jeremia Jansen 
sy maandelikse heffing betaal, 
hoe weet die trustee/bestuurs-
agent watter gedeelte in die re-
serwefonds betaal moet word? 

En wat as Jeremia nie sy volle 
heffing betaal nie – hoe moet die 
verdeling dan gedoen word?

Mense hanteer dié probleem 
almal verskillend. 

In sommige gevalle word die 
heffings vir die administratiewe 
fonds en die reserwefonds apart 
bereken en ’n aparte faktuur 
word aan die eienaars uitgereik. 

Jeremia ontvang dus nou ’n 
faktuur wat verdeel is, of selfs 
twee fakture – gaan hy die twee 
bedrae apart betaal? 

Ek glo nie so nie. Hoe word sy 
sogenaamde gekombineerde be-
taling dan aan die twee rekenin-
ge toegedeel? 

Ek is bevrees diegene wat aan-
hangers van dié metode is, het 
dit mis en skep onnodige byko-
mende werk vir almal. 

Ek stel die volgende wyse voor: 
Bestuursreël 17(6)(j)(iv) vereis 
dat twee begrotings op die alge-
mene jaarvergadering vir onder-
skeidelik die administratiewe en 
die reserwefonds goedgekeur 
word. 

Doen dit só, maar nadat die be-
groting vir die reserwefonds 

goedgekeur is, maak jy die totaal 
’n lynitem in die administratie-
we begroting. 

Dan word die persentasie van 
die reserwefondsbegroting tot die 
gekombineerde begroting bere-
ken – ’n baie maklike oefening. 
Dié berekende persentasie geld 
dan vir die res van die finansiële 
jaar totdat die nuwe heffings vas-
gestel word.

Die trustees vergader dan só 
vinnig as moontlik ná die alge-
mene jaarvergadering en bepaal 
dan die heffings volgens die ge-
kombineerde begroting – die 
aparte begroting vir die reserwe-
fonds word nou geïgnoreer. 

Fakture word dan aan lede uit-
gestuur sonder enige verwysing 
na die reserwefonds. Wanneer 
die lede hul heffings betaal, word 
dit eenvoudig aan die twee reke-
ninge toegedeel – volgens die vas-
gestelde persentasie.

Wat as Jeremia weer nie sy 
volle heffing betaal nie? Dit is 
nie ’n probleem nie. 

Sy gedeeltelike betaling word 
ook net volgens die vasgestelde 
persentasie aan die twee reke-
ninge toegedeel, en deurlopend 
maandeliks en aan die einde van 
die jaar is die toedeling aan die 
reserwefonds korrek. 

Dit is tog maklik, is dit nie?                    

) E-pos louise@section.co.za as jy 
Maree se kort opleidingskursus 
eersdaags wil doen. 
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