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BLIK OP DEELTITEL-BESTUURSAKE

Eienaars moet hul
trustees ondersteun
‘‘

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

Enige deeltitelskema
se wenresep vir
bestuur lê opgesluit
in hul trustees se
vermoë om hul
verpligtinge getrou
na te kom en streng
binne die raamwerk
van hul magte op te
tree.

EIENDOM
EN DIE REG

D

it is maklik om kommentaar te lewer oor iemand se
bestuursvermoë wanneer jy
van die kantlyn af beoordeel.
Dikwels verander mense egter
van deuntjie as hulle self aan die
stuur van sake is. Ek glo die rede
hiervoor is dat wanneer jy jou ondersteuning of misnoeë oor ’n
aangeleentheid uitspreek, jy dit
doen na aanleiding van wat jy
dink die impak daarvan op jou as
persoon gaan wees.
Wanneer jy egter in ’n bestuursposisie is en ’n besluit moet
neem namens verskeie eienaars
in ’n deeltitelskema, moet jy dit
doen na aanleiding van wat jy
dink die voordeligste uitkoms vir
die meerderheid van die skema se
eienaars sal verseker. Jou eie belange behoort minder gewig te
dra en die uitkoms mag dalk teenstrydig wees met dít wat jy persoonlik wou gehad het.

Die trustees van ’n deeltitelskema is vir die bestuur daarvan verantwoordelik. In terme van die
Deeltitelwet en die voorgeskrewe
bestuursreëls, het die regspersoon
sekere funksies en verpligtinge.
Hierdie funksies en verpligtinge
word deur die trustees uitgevoer
– tensy die Deeltitelwet of voorgeskrewe bestuursreëls anders bepaal.
Trustees loop gereeld onder kritiek van ander eienaars deur –
soms met goeie rede, maar in baie
gevalle omdat dit skynbaar onmoontlik is om alle eienaars gelukkig te hou.
Hoe moet trustees dan te werk
gaan om besluite namens alle eienaars binne die skema te neem? Is
daar ’n resep wat werk?

Daar is ongelukkig nie ’n stan-
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daardresep wat vir alle deeltitelskemas werk nie.
Die bestuur van elke skema is
uniek, maar trustees moet hulself
tot die wette en regulasies wend
wat hul aanstelling reguleer om
antwoorde te kry oor wat van hulle verwag word.
In terme van voorgeskrewe bestuursreël 14, het die trustees
slegs gesamentlike besluitnemingsvermoëns. Dit beteken met
ander woorde dat geen individuele trustees, insluitend die voorsitter, enige besluitnemingsmagte
het nie. Slegs die raad van trustees, bekragtig deur ’n meerderheidstem, beskik oor besluitnemingsmagte.
Bestuursreël 10 bepaal weer dat
’n dokument slegs geldig en bindend op die regspersoon is indien
dit deur twee trustees óf deur een
trustee en die bestuursagent onderteken word, en dan ook slegs
op grond van ’n trusteeresolusie
wat bevestig dat die trustees besluit het om met ’n sekere party te
kontrakteer.
Die vereiste bestaan dus uit
twee dele: (a) die meerderheid
trustees moet besluit dat ’n kontrak namens die regspersoon aangegaan sal word en;
(b) twee trustees óf een trustee en
die bestuursagtent moet dan die
dokument namens die regspersoon onderteken.

Kortliks: Luukse woonstelle bied
jou die beste van die stadslewe
Wat: Marine View, ’n luukse
woonstelontwikkeling in die
Kaapse kusbuurt Mouillepunt in Seepunt.
Waar? Die ontwikkeling
word gebou by Kusweg 167
op die sogenaamde Kaapse
“platinum-myl”.
Wie? Careline Living Spaces
is die ontwikkelaar. Marine
View is deur AMA Architects ontwerp, terwyl Dogon
Group Properties die eiendom bemark en
verkoop.

boude toebehore.
Volgens die ontwikkelaar
sal kopers self oor die afwerkings en die uitlegte van hul
woonstelle kan besluit.

Hoe lyk die afwerkings?

Al die woonstelle is troeteldiervriendelik en sal met die
jongste sekuriteitstegnologie
beveilig word.
Daarbenewens sal daar
toegang tot Wi-Fi en VoIP
(Voice over Internet Protocol)-tegnologie
wees, heeltydse
Wat behels die
sekerheidsperontwikkeling?
soneel op die
Die Marine
perseel en ’n
View-kompleks
eksklusiewe
gaan uit alteportierdiens vir
saam 23 luukse
inwoners. Die
woonstelle beinwoners kry
staan as dit
ook onderdakklaar gebou is.
parkering en
Die woonstelle
daar sal toehet almal mooi
gangsbeheer vir
uitsigte – óf op
motors wees.
die see óf op
’n KunstenaarsWanneer begin
Groenpuntpark
voorstelling van die
die bouwerk?
en Tafelberg.
nuwe woonstelDie Marine
Kopers het ’n
ontwikkeling in
View-kompleks
keuse tussen
Mouillepunt, Marine
sal na verwagstudio-, een-,
View.
ting teen midtwee of driedel 2022 klaar
slaapkamerwoonstelle met
gebou wees.
groottes wat tussen 33 m² tot
Hoeveel kos dit? Die ver285 m² elk wissel.
koopspryse van die woonDie woonstelontwerp is só
stelle begin by R2,695 miljoen
gedoen om die meeste te
en wissel tot soveel as
maak van die leefruimtes en
R21,5 miljoen. Dit sluit belasdie uitsigte. Die afwerkings
ting in en kopers hoef nie
beloof om van die hoogste ge- oordragskoste te betaal nie.
halte te wees en elkeen van
Meer inligting: Besoek
die woonstelle kry ook ingewww.dogongroup.com

Is daar egter gevalle waar slegs
een trustee namens die regspersoon mag optree?
Bestuursreël 21 bepaal dat die
raad van trustees wel sekere magte na een trustee, lid, agent of
werknemer mag delegeer, maar
om só ’n delegasie regmatig te
verleen moet daar eerstens tot
dien effekte ’n trusteeresolusie
wees. Dié delegasie moet op skrif
wees, dit moet die magte wat delegeer word spesifiseer sowel as
enige voorwaardes wat van toepassing mag wees op die uitoefening daarvan.
Waar die delegasie betalings namens die regspersoon insluit,
moet die geskrewe dokument ook
die maksimum bedrag spesifiseer
wat namens die trustees bestee
mag word. Die trustees mag egter
nie enige besluitnemingsmagte
delegeer nie.
Enige handeling deur ’n trustee
wat buite die bestek van sy of
haar voorgeskrewe magte val
soos in die wet, reëls of aanwysings verleen, is ongeldig.
Trustees moet dit dus in gedagte hou dat hulle nie alleen namens die regspersoon mag optree
nie tensy hulle soos hierbo daartoe gemagtig is.
Daarbenewens word die bestuur van ’n deeltitelskema gesamentlik deur die trustees behartig, en nie deur slegs een of twee

sterk kandidate nie.
Onthou ook dat elke trustee in
’n fidusiêre verhouding tot die eienaars van die skema staan. Dít
beteken in ’n posisie van vertroue
– waar eerlikheid en goeder trou
hoog op die spel geplaas word en
waar hulle in die beste belang van
die regspersoon optree sonder om
hul magte te oorskry.
Dié fidusiêre verhouding strek
verder: Die trustees moet ook enige konflik van belange vermy en
enige moontlike konflik aan hul
medetrustees openbaar.
Enige deeltitelskema se wenresep vir bestuur lê opgesluit in hul
trustees se vermoë om hul verpligtinge getrou na te kom en
streng binne die raamwerk van
hul magte op te tree.
Dít is in die beste omstandighede ’n groot taak – vernaam waar
die trustees voltyds werk of ook
ander rolle vervul.
Dus, bykomend tot die bogenoemde wenresep, moet eienaars
ook waar moontlik hul trustees
ondersteun, reghelp, hulle vir hul
opofferings bedank en, waar nodig, regsadvies inwin om hul trustees op hoogte van sake te hou.
’n Jaarlikse opleidingskursus
vir trustees word ook aanbeveel,
aangesien dit só belangrik is om
’n goeie begrip van al die regsvoorskrifte te hê.
) Malan is ’n prokureur verbonde
aan die prokureursfirma Du Plessis
Hofmeyr Malan Ing. in SomersetWes in die Helderberg.

Verkopers moet nóú
hul storie ken – kenner
Eiendomme-redaksie
’n Oorvol huismark wag heel
waarskynlik op Suid-Afrika as
gevolg van die Covid-19-pandemie, asook die gepaardgaande
nasionale inperking. Verkopers gaan wel hul saak moet
ken, aldus eiendomskenners.
Volgens die Seeff Property
Group sal daar na verwagting
meer beweging in die eiendomsmark wees eersdaags.
Die breër ekonomiese uitval
van die pandemie gaan egter
beteken dat meer eiendomme
op die mark beland omdat baie
eiendomseienaars om finansiële redes gedwing gaan word
om te verkoop, voer die eiendomsgroep in ’n verklaring onlangs aan.
Volgens Samuel Seeff, die
groep se voorsitter, gaan prys
en waarde vir geld nou die belangrikste oorwegings vir
voornemende kopers wees.
Hy meen dat indien verkopers in hierdie marktoestande
’n eiendom wil verkoop, hulle
die volgende sal moet doen:

Die regte vraprys
Dit maak nie saak watter
marktoestande heers nie – die
prys van ’n eiendom gaan altyd belangrik wees.
Volgens Seeff is dié aspek egter nog meer belangrik in ’n
oorvol huismark.

Die regte prys is een van die
belangrikste beslissende faktore vir enige koper.
Daarom is dit belangrik om
’n eiendomsagent te kry om
jou te help om op die regte vraprys te besluit, sodat die eiendom só vinnig moontlik van
die hand gesit kan word.

Kies die regte agent
Verkopers kan fel mededinging tussen eiendomsagente
verwag om die mandaat vir
hul eiendom te kry.
Volgens Seeff is dit belangrik om ’n eiendomsagent te
kies wat ’n goeie rekord van
suksesvolle verkope in jou
woonbuurt het.
Dit kan nie net ’n eiendomsagent wees wat jou ’n hoë verkoopsprys belowe nie, want dit
kan jou op lang termyn duur
te staan kom, waarsku hy.

Staan dit uit?
Kopers gaan nou ’n wye verskeidenheid eiendomme hê om
van te kies. As jou huis of
woonstel nie waarde vir geld
bied nie, gaan hulle net na die
volgende beskikbare eiendom
aanbeweeg.
As jy wil verseker dat jy ’n
goeie prys vir jou eiendom in
’n mededingende mark kry,
moet dit tussen al die opsies op
die verskeie eiendomsportale
uitstaan, aldus Seeff.

Alles móét werk
Alle loodgietery en elektriese
stelsels in jou huis of woonstel
moet in ’n uitstekende werkende toestand wees as jy jou eiendom vinnig wil verkoop.
As daar probleme met enige
van hierdie aspekte is, moet
dit liefs eers uitgesorteer word
voordat die eiendom op die
mark geplaas word. Só vermy
jy enige verminderde aanbodpryse op jou eiendomme, verduidelik Seeff.
Maak al die krake in die mure reg, vervang enige gebreekte dakteëls en herstel vensters
en deure wat nie reg werk nie.

Oorweeg elke aanbod
Gegewe dat jou vraprys markverwant is, is dit slim om enige aanbod wat na aan jou vraprys is te oorweeg.
Volgens Seeff kan die verkoper altyd ’n teenaanbod maak
as hy of sy ’n gevoel kry dat
die koper moontlik met ’n effense beter aanbod op hul eiendom gaan terugkom.
Watter aanbod jy gaan én
kan aanvaar hang aan die einde van die dag af van wat jou
persoonlike finansiële omstandighede is.
Onthou net, voeg Seeff by:
Die prys wat jy uiteindelik vir
jou eiendom gaan kry verlaag
dikwels hoe langer jy wag om
’n gepaste aanbod te aanvaar.

