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Te danke aan rentekoersverla-
gings en eiendomspryse wat on-
der druk verkeer weens die Co-
vid-19-pandemie, mag dit dalk 
nou die beste tyd wees vir kopers 
met kleiner begrotings om ’n 
vastrapplek in die mark te kry, 
aldus eiendomskenners. 

Gerhard Kotzé, besturende di-
rekteur van die eiendomsgroep 
RealNet, erken dat die pandemie 
se ekonomiese neerslag ongeluk-
kig tot werkverliese gaan lei. 
Diegene wat in sektore werk wat 
as noodsaaklike dienste beskou 
word, sal heel waarskynlik hul 
werk behou en vanweë die gun-
stige toestande wat nou vir ko-
pers heers in eiendom kan belê. 

“Dit kan hierdie kopersgroep 

2008-’09 plaasgevind het. Dit was 
’n uitstekende tydperk vir laerin-
komste-kopers om die formele ei-
endomsmark te betree en hul 
persoonlike rykdom op te bou,” 
verduidelik Kotzé verder.

Hy meen buiten die feit dat ei-
endom ’n koper die gemoedsrus 
van ’n dak oor sy kop gee, is dit 
ook ’n uitstekende bate wat as 
kollateraal vir dinge soos medie-
se noodgevalle en jou kinders se 
opvoeding gebruik kan word. 

Dit bied die koper ook finansi-
ële sekerheid vir wanneer sy of 
hy eendag aftree. 

“Ons wil dus juis om dié rede 
soveel as moontlik eerstekeerko-
pers aanmoedig om die meeste 
van die marktoestande te maak 
en huiseienaars te word,” voeg 
Kotzé by. 

Kenner sê: ‘Kleiner begroting? Nou is jou kans om te koop!’
help om vir huisle-
nings te kwalifiseer, 
veral gegewe die feit 
dat die rentekoerse op 
sy laagste in dekades 
is en dit na verwag-
ting nog verder sal 
daal teen die einde 
van die jaar,” verdui-
delik Kotzé in ’n ver-
klaring. 

Vanweë dié rente-
koersverlagings beteken dit nou 
byvoorbeeld dat ’n gesin wat vir 
’n huisverband van R500 000 wil 
kwalifiseer, ’n huishoudelike in-
komste van sowat R16 400 nodig 
het. 

Vroeër was dit sowat R19 300, 
sê hy. Daarbenewens het die 
maandelikse terugbetalings op 
huisverbande ook meer bekostig-

baar geword. 
“Dit het gedaal vanaf R4 825 

per maand op ’n huislening van 
R500 000 oor 20 jaar, tot R4 100 
per maand,” sê Kotzé.

“Dan hoef kopers ook geen he-
reregte te betaal op bestaande 
huise van minder as R1 miljoen 
nie. Ons voorsien ook dat huis-
pryse uiters onderhandelbaar 

gaan wees vir die vol-
gende 12 tot 18 maande. 
Die hoofrede hiervoor 
sal wees dat daar meer 
huise op die mark gaan 
kom teen laer pryse 
van benoude verkopers 
of huureiendombeleg-
gers wat hul huurders 
verloor het.”

Kotzé lig egter uit dat 
banke in die komende 

maande versigtig gaan wees om 
nuwe huislenings goed te keur, 
en dit is te verstane. 

Hulle sal op die uitkyk wees 
vir kopers met goeie kredietre-
kords en ’n bestendige inkomste.

“Die feit bly staan dat hulle 
wel gaan uitleen. Die marktoe-
stande nou is soortgelyk aan wat 
ná die ekonomiese krisis van 
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Een van die groot nadele in 
die bestuur van deeltitel-
skemas is die tekort aan 

kontinuïteit wanneer trustees 
jaar op jaar vervang word.

Dit neem normaalweg vir nu-
we trustees ’n tydjie om hul voe-
te te vind ná hul aanvanklike 
aanstelling.

Ná afloop van die algemene 
jaarvergadering waar die trustee 
verkies is, moet hy/sy begin 
voorberei vir die trusteevergade-
ring wat op die algemene jaar-
vergadering volg.

Dit is administratief ’n besige 
tyd in die nuwe trustee se lewe. 
Daar is nuwe uitdagings en inlig-
ting kom vanuit alle oorde ra-
kende bestaande bestuurskwes-
sies binne die skema. Wanneer 
die stof uiteindelik gaan lê en die 
trustee mooi verstaan wat van 
hom/haar verwag word, begin 
die persoon gewoonlik eers uit 
eie beweging “probleme” in die 
bestaande bestuurstruktuur 
identifiseer. 

Hierdie probleme kan ver-
skeie vorme aanneem – dit sluit 
enigiets van ’n be-
stuursreël in wat 
nie praktiese toe-
passing in ’n unie-
ke skema vind nie, 
tot ’n lastige kat 
wat chronies skade 
veroorsaak.

Net ’n paar 
maande in en dan 
is dit weer tyd om 
nuwe trustees vir 
die skema te ver-
kies. Daar kom wel 
verligting in dié 
verband in deelti-
telskemas waar een 
of meer trustees 
langer aangestel 
bly.

Bestuursagente 
kan egter tussen 
die sogenaamde 
“ou trustees” en 
die nuutaangestel-
de trustees as die 
skakel in die be-
stuur optree. Hulle hou belangri-
ke dokumente byderhand, kan 
die nuwe trustees ’n opsomming 
gee van die belangrikste uitda-
gings binne die skema wat aan-
dag verg, én kan sodoende die 
trustees bystaan om hul nuwe ta-
ke op ’n drafstap aan te pak.

Bestuursagente kan ’n deelti-
telskema se trustees baie waar-
devolle tyd spaar. 

Trustees stel ’n bestuursagent 
dikwels vir ’n maksimum tyd-
perk van drie jaar aan, en dié 
agente lewer gewoonlik ’n admi-
nistratiewe, sekretariële en/of 
finansiële diens aan die skema se 
trustees.

Die rol wat die bestuursagent 
vertolk sal afhang van die oor-
eenkoms wat tussen die betrokke 
trustees en die agent aangegaan 
is. Trustees moet dus bewus 
wees van die bepalings van 
hierdie ooreenkoms en 
moet toesien dat die aan-
stelling binne die bepa-
lings van die wet en reëls 
uitgeoefen word.

Bestuursagente bou 
normaalweg goeie erva-
ring op deur verskeie 
deeltitelskemas met hul 
funksies by te staan.

’n Oplossing vir proble-
me hier, help trustees 
weer elders. Sommige 

BLIK OP BESTUURSAGENTE

Agent kan 
skema só 
bystaan

bestuursagente het moderne, 
elektroniese stelsels waardeur 
hulle met lede in groot skemas 
kommunikeer, aan hulle inlig-
ting verskaf en enige vrae beant-
woord. Dit kan administratief 
werklik groot klippe uit die pad 
rol, en sorg dat ’n goeie werks-
verhouding met ’n goeie be-
stuursagent opgebou word.

Die trustees moet egter daar-
van kennis neem dat hulle – die 
trustees – steeds aan die skema 
se lede verantwoording moet 
doen rakende die bedryf van die 
skema. Hulle bly ook vir die uit-
voer van die regspersoon se plig-
te verantwoordelik.

Die feit dat ’n goeie bestuurs-
agent die bestuur van die skema 
deel, verlos die trustees nie van 
hul verpligtinge en verantwoord-
baarheid nie – soms tog gedeelte-
lik indien die bestuursagent as ’n 
uitvoerende bestuursagent aan-
gestel word, maar dit is ’n onder-
werp vir ’n ander dag. 

Ons hoor gereeld dat trustees 
die blaam vir ’n bestaande finan-
siële krisis binne die skema op 
wanbestuur deur ’n ou bestuurs-
agent plaas.

Dit gebeur ongelukkig soms 
dat bestuursagente hulself nie 
goed van hul taak kwyt nie – net 
soos jy diegene in ander profes-
sies kry wat deegliker te werk 
gaan as ander.

Hoe kan trustees dan op ’n 
praktiese wyse ’n situasie skep 
waar die bestuursagent hulle ad-
ministratief bystaan en van die 
werklading verlig, maar hulle 
self steeds ’n fyn oog op die be-

stuur van die skema 
hou?

Die antwoord hier 
is kommunikasie. 
Daar moet goeie 
kommunikasie tus-
sen die trustees en 
die bestuursagent 
wees, en hulle moet 
in ’n goeie mate in-
ligting met mekaar 
deel.

Daarbenewens 
moet die trustees 
ook te alle tye weet:
) wat die inskry-
wings in die regs-
persoon se bankre-
kening is; 
) of die krediteure 
betaal word; en
) of die agterstalli-
ge heffings en ander 
inkomste (soos 
huurgeld van ge-
meenskaplike eien-
dom byvoorbeeld) 

ontvang word.
Wanneer daar op ’n dag proble-

me tussen die trustees en die be-
stuursagent kop uitsteek, is dit 
gewoonlike finansiële probleme 
waarvan ’n deeltitelskema se 
regspersoon die moeilikste her-
stel. Indien die trustees en die be-
stuursagent goed met mekaar 
kommunikeer en die trustees op 
hoogte bly van die skema se fi-
nansiële en bestuursaangeleent-
hede, kan die verhouding tussen 
trustees en bestuursagente vir ál-
le eienaars binne die deeltitelske-
ma ’n waardevolle bate wees. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die prokureursfirma Du Plessis 
Hofmeyr Malan Ing. in Somerset-
Wes.
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‘‘Dit is 
administratief 
’n besige tyd in 
die nuwe 
trustee se 
lewe. Daar is 
nuwe 
uitdagings en 
inligting kom 
vanuit alle 
oorde rakende 
bestaande 
bestuurskwes-
sies binne die 
skema.


