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Die beginsels en interpreta-
sie van wetgewing is maar 
nog net een van die dinge 

wat sake vir trustees en be-
stuursagente bemoeilik wat nie 
die voordeel van regsopleiding 
het nie.

So, wat is die onderskeie rolle 
van die Bestuurswet, regulasies, 
die bestuursreëls en die gedrags-
reëls? Kom ons begin met hoe 
wetgewing tot stand kom. 

Die betrokke staatsdeparte-
ment stel ’n wetsontwerp op wat 
in die parlement gedebatteer en 
uiteindelik aanvaar word. Daar-
na word dit as ’n wet in die 
Staatskoerant gepubliseer. 

Terselfdertyd, en as deel van 
die wetgewing, word daar aan 
die betrokke minister magte ver-
leen om regulasies neer te lê. Die 
doel van die regulasies is om die 
wetgewing toe te lig en om seke-
re aspekte in meer besonderhede 
uit te stip – veral aspekte soos 
gelde wat van tyd tot tyd aange-
pas moet word en waarmee nie 

gewag kan word totdat die wet 
eendag gewysig kan word nie. 

Wat die minister egter nie kán 
of mág doen nie, is om by wyse 
van regulasies nuwe wetgewing 
te skep of ’n bepaling neer te lê 
wat van die wetsbepalings af-
wyk.                                    

In die geval van deeltitelbe-
stuur het die minister die be-
voegdheid om by wyse van regu-
lasies voorgeskrewe reëls te skep 
en van tyd tot tyd 
te verander. 

Dié reëls geld 
alle skemas, 
maar mag nie in 
stryd met die be-
palings van die 
wet wees nie. Die 
Bestuurswet ver-
leen ook aan elke 
deeltitelskema 
die reg om self 
reëls te skep en 
wysig. 

Laasgenoemde 
reëls geld natuur-
lik net die be-
trokke skema en 
mag ook nie in stryd met die 
wetsbepalings wees nie.

Ons Bestuurswet is lank voor 
2011 opgestel, en alhoewel dit in 
2011 gepubliseer is, was die in-
werkingtreding daarvan na ’n 
datum uitgestel wat deur die mi-
nister bepaal is. 

Dít om aan sy departement die 

geleentheid te gee om die regula-
sies – insluitend die reëls – te 
voltooi. Dit het maar stadig ge-
gaan en is eers in 2016 vol-
tooi!                  

Ons weet dus dat die Be-
stuurswet die “oppergesag” is – 
iets waarvan die regulasies, be-
stuursreëls en die gedragsreëls 
nie mag afwyk nie. ’n Verdere 
rangorde geld ook wat die be-
stuurs- en gedragsreëls betref: 

Geen gedragsre-
ël mag teen ’n 
bestuursreël in-
druis nie. 

Daar is ’n nei-
ging by sekere 
skemas om bepa-
lings van die be-
stuursreëls by 
hul gedragsreëls 
in te lyf. Die re-
de hiervoor is 
verstaanbaar – 
naamlik om be-
langrike bepa-
lings vir kennis-
name in die ge-
dragsreëls in te 

bring omdat die bestuursreëls 
minder toeganklik is en dikwels 
nie deur die eienaars gelees 
word nie. 

Hier kom egter ’n baie ernsti-
ge probleem voor: Volgende jaar 
is daar ’n nuwe trusteeraad in 
plek wat nie die geskiedenis van 
hul reëls ken nie. Hulle doen ’n 

hersieningsoefening van hul ge-
dragsreëls en besluit dat sekere 
reëls gewysig moet word – reëls 
wat “oorgeërfde” bestuursreëls 
insluit. Die wysigings word by 
wyse van ’n spesiale besluit aan-
vaar, maar min weet hulle dat 
die reël nou ongeldig geword het 
aangesien dit eintlik ’n bestuurs-
reël is wat slegs by wyse van ’n 
eenparige besluit gewysig mag 
word. 

Die les is dat trustees nooit die 
bepalings van die bestuursreëls 
in die gedragsreëls moet herhaal 
nie. Dieselfde beginsel beteken 
dat aspekte, byvoorbeeld bepa-
lings rakende heffings of verse-
kering wat in die bestuursreëls 
tuishoort, nie in die gedragsreëls 
ingesluit mag wees nie. 

Om dit selfs verder te neem: 
Indien die bestuursreëls gebruik 
word om gebruiksgebiede te 
skep, mag die gedragsreëls nie 
later gebruik word om verdere 
gebruiksgebiede te skep nie.

Só is daar talle verdere aspek-
te wat deur die bestuursreëls ge-
reguleer word. Trustees moet dit 
vermy om bykomende bepalings 
daarvoor in die gedragsreëls op 
te neem.                             

Om dinge erger te maak, het 
selfs die wetgewer die beginsels 
wat ek hierbo uiteengesit het, 
oortree. 

Ek lig ’n voorbeeld uit in die 

ombudwetgewing: In die Ombud-
wet word daar bepaal dat die mi-
nister regulasies mag uitreik oor 
heffings wat skemas aan die om-
buddiens moet betaal. 

Dit beteken dat dié heffings ’n 
uitgawe van elke skema sal 
wees. Hierdie punt word verder 
deur artikel 59 bevestig: 

“Every community scheme 
must: (a) pay to the Service a le-
vy in an amount calculated as 
prescribed, subject to such dis-
counts and waivers as may be 
prescribed.”

Die Bestuurswet en bestuurs-
reëls bepaal om die beurt dat al-
le uitgawes van die regspersoon 
in die begroting vervat moet 
word en dan volgens deelne-
mingskwotas aan lede toegedeel 
moet word. 

Aangesien die heffings wat die 
regspersoon aan die ombud moet 
betaal duidelik ’n uitgawe van 
die regspersoon is, moet dit deel 
van die begroting vorm en moet 
dit volgens deelnemingskwotas 
toegedeel word.

Maar nou kom die minister en 
skryf in die regulasies voor dat 
die heffings betaalbaar aan die 
ombuddiens by elke eienaar in-
gevorder moet word – en dít 
boonop volgens ’n heel ander for-
mule.

Hiermee skep die minister nu-
we wetgewing wat volgens die 
reëls van interpretasie, soos 
hierbo verduidelik, ongeldig is.
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