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Eiendomme

Alle eienaars in ’n deeltitel-
skema vorm saam die regs-
persoon en uit hul geledere 

word daar op die algemene jaar-
vergadering ’n groep persone ver-
kies om as trustees te dien.

Hierdie trustees is getaak met 
die uitvoerende pligte van die 
regspersoon en hulle verkies 
weer op grond van ’n meerder-
heidsbesluit ’n persoon uit die 
groep trustees om as voorsitter 
vir die komende jaar te dien.

In die geval van ’n deeltitelske-
ma waar die regspersoon reeds 
ontstaan het, maar die eerste ver-
gadering nog nie gehou is nie, is 
die ontwikkelaar van daardie be-
trokke skema die voorsitter. 

Die rol 
Verskeie deeltiteleienaars het ’n 
wanindruk van die rol wat ’n 
voorsitter moet vertolk, sowel as 
wat daardie persoon se bevoegd-
hede is.

Is die voorsitter die hoof van 
die trustees en is almal dus on-
derworpe aan sy/haar mening?

Dit is glad nie die geval nie.
Soos met die trustees word die 

voorsitter se bevoegdhede en ver-
pligtinge in die bestuurswet ver-
vat, sowel as die reëls van die 
skema. Die voorsitter mag slegs 
binne hierdie raamwerk optree.

Indien ons die standaardbe-
stuursreëls uit hierdie oogpunt 
oorweeg, het die voorsitter rofweg 
die volgende bevoegdheid en ver-
pligtinge:

) Bestuursreëls 18(1) en 18(2): Die 
voorsitter moet optree as die 
voorsittende amptenaar op elke 
algemene vergadering van die 
regspersoon, tensy die lede van 
die regspersoon anders op die 
vergadering besluit. Indien die 
voorsitter nie op ’n algemene ver-
gadering van lede binne 15 minu-
te ná aanvang van die vergade-
ring teenwoordig is nie, kan die 
lede wat by daardie vergadering 
teenwoordig is ’n ander voorsitter 
verkies om die vergadering te lei. 

) Bestuursreël 18(3): Dít bepaal 
onder meer dat  
(a) hy/sy orde op vergaderings 
moet handhaaf; 
(b) moet verseker dat die mosies 
op vergaderings binne die raam-
werk geskied van die kennisge-
wing wat vir die vergadering uit-
gestuur is; 
(c) hy/sy moet verseker dat die 
reëls en notuleboek op die verga-
dering beskikbaar is; 
(d) die voorsitter moet regverdig 
en onpartydig optree; 
(e) hy/sy moet verseker dat alle 
lede wat ’n spreekbeurt wil hê 
toegelaat word om hul mening op 
’n vergadering te lig sonder onno-
dige onderbreking; 
(f) die voorsitter die vergadering 
verdaag wanneer dit nie moontlik 
is om voort te gaan met die verga-
dering se sakelys nie; 
(g) besluite geneem word oor pro-
sedurele aspekte; 
(h) dispute rakende ’n punt van 
orde deur die voorsitter opgelos 
word deur ’n beslissing; en

(i) die amp van voorsitter tydelik 
aan ’n ander persoon oorgegee 
word indien die bestaande voor-
sitter aan die debat wil deelneem 
rakende enige van die sakepunte 
op ’n vergadering. 

) Bestuursreël 18(4): Hierdie reël 
bepaal weer dat die voorsitter nie 
in sy amp as voorsitter enige lid 
se mening mag probeer beïnvloed 
oor enige van die sakepunte nie.

Hy/sy mag ook nie voor ’n stem 
uitgeoefen word aandui wat sy of 
haar stem gaan wees nie. Lede 
moet dus nie deur die voorsitter 
“oorreed” word om op enige be-
paalde wyse te stem nie.

Die voorsitter is verder verant-
woordelik daarvoor om die resul-
tate van ’n stemproses op ’n alge-
mene vergadering tydens ’n ver-
gadering aan te kondig, en dit 
moet dan in die vergadering se 
notule vervat word. 

En verder? 
Ingevolge bestuursreël 14(2) het 
die voorsitter ’n beslissende stem 
(“casting vote”) wanneer trustees 
op ’n trusteevergadering stem en 
die stemme gelykop is.

Sou die voorsitter ’n trusteever-
gadering moet verlaat of nie daar-
voor beskikbaar wees nie, mag 
die trustees ’n voorsitter as tyde-
like plaasvervanger benoem vir 
hierdie trusteevergadering(s).

Hierdie plaasvervanger-voorsit-
ter beskik dan oor al die bevoegd-
hede van die verkose voorsitter 
vir die duur van daardie vergade-
ring(s), bepaal die standaardbe-
stuursreël 12(7).

Ingevolge standaardbestuurs-
reël 12(5) kan die voorsitter uit 
sy/haar amp verwyder word deur 
die trustees op ’n trusteevergade-
ring of deur die eienaars op ’n al-
gemene vergadering indien die 
kennisgewing van die vergade-
ring hierdie gevolg duidelik stipu-
leer, én indien die ontheffing nie 
die persoon ook outomaties as 
trustee verwyder nie.

Die trustees verkies dan inge-
volge standaardbestuursreël 12(6) 
uit die bestaande groep trustees 
’n ander voorsitter vir die oorbly-
wende termyn. Dié persoon sal 
die pos vul tot die volgende alge-
mene jaarvergadering.

Benewens die bevoegdhede en 
verpligtinge daarin uiteengesit, 
het die voorsitter nie werklik eni-
ge ander bevoegdhede tensy die 
gewysigde reëls van ’n skema dit 
bepaal nie.

Die trustees en voorsitter moet 
dus by aanstelling seker maak 
hulle weet presies wat van hulle 
verwag word – en meer belangrik, 
in watter mate hulle wel die be-
voegdheid het om “besluite” te 
neem – aangesien bestuursbeslui-
te deur ’n meerderheidstem van 
trustees op ’n trusteevergadering 
geneem moet word.

Handelinge of bevoegdhede wat 
buite die bestek van die bestuurs-
wet of reëls val gaan waarskynlik 
onafdwingbaar wees – wat weer 
ander gevolge sal inhou. 
) Malan is ’n prokureur by Du Ples-
sis Hofmeyr Malan Ing.
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VOORSITTER VAN SKEMA

Dit is 
wat sy 
mag en 
nié mag

‘‘Verskeie deeltitel-
eienaars het ’n 
wanindruk van die rol 
wat ’n voorsitter moet 
vertolk, sowel as wat 
daardie persoon se 
bevoegdhede is.
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