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uiseienaarsverenigings en
deeltitelskemas word albei
deur trustees namens die
eienaars bestuur.
Die stel reëls wat hierdie onderskeie trustees se bevoegdhede
onderskryf, kan egter redelik
drasties verskil.
Ek ontvang die laaste tyd baie
navrae oor trustees by huiseienaarsverenigings wat adviseer
word dat die deeltitelwetgewing
en reëls ook op hul skemas van
toepassing is. Dit is glad nie die
geval nie.
Die gevaar met só ’n verkeerde
aanname is dat trustees kan dink
dat hulle sekere bevoegdhede
het, dit dan uitoefen en ná verloop van tyd of behoorlike advies
word dit duidelik dat die besluite
ongeldig is aangesien die trustees nie die bevoegdheid gehad
het om die besluit te neem nie.
In kort, soos meeste gereelde
lesers weet, word deeltitelskemas
deur die Bestuurswet, Deeltitel-

wet, bestuursreëls en gedragsreëls (hetsy voorgeskryf of gewysig) gereguleer.
’n Huiseienaarsvereniging
word gereguleer deur die grondwet van die skema, welke grondwet (en alle wysigings daartoe)
deur die eienaars en dan plaaslike munisipaliteit goedgekeur
moet word.
Hierdie onderskeie dokumente
is die wetlike raamwerk waarbinne die sake van hierdie skemas bestuur moet word en die
trustees het net die bevoegdheid
om besluite te neem in soverre
dit deur die skema se spesifieke
stel reëls/grondwet gemagtig
word.
Dit gebeur soms dat ’n persoon
in ’n skema ’n meerderheidsaandeel hou (verskeie eenhede besit). As gevolg van die wyse
waarop die stemreg in die reëls
vir die skema uitgeoefen word,
besluit hierdie persoon dan sommer “self” wat in die skema moet
plaasvind.
Dié betrokke persoon bepaal
die begroting en keur dit boonop
self goed; stel ’n spesiale heffing
in vir verbeterings; rig ’n muur
of lapa of hoe dit ook al sy op.
In ander gevalle, soos in ’n onlangse rubriek genoem, verkeer
lede dalk onder die indruk dat
die voorsitter van die trustees
self kan besluit hoe die sake van
die skema bedryf moet word en
dat hy/sy tot ’n mate ’n verhewe
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bevoegdheid bo ander lede het.
Daar is van hierdie “eensydige” handelinge wat wel binne die
voorgeskrewe bevoegdhede vervat in die onderskeie reëls of
grondwet van ’n skema mag val –
maar nie alle besluite in skemas
word byvoorbeeld deur die eienaars geneem nie.
Die deeltitelreëls het vele bepalings waar slegs die trustees deur
’n meerderheidstem ’n besluit
oor ’n spesifieke aangeleentheid
mag neem. Daardie selfde reëls
bepaal ook normaalweg hoeveel
trustees daar moet wees en sonder die minimum voorgeskrewe
getal kan die trustees normaalweg nie besluite neem nie.
Die reëls of grondwet van die
skema moet dus deurlopend geraadpleeg word om seker te

‘‘

Nuwe trustees erf
soms ’n bestuursagent wat al jare die
skema bestuur . . .
maak dat die besluite wat geneem word regmatig is en binne
die bevoegdhede val wat aan die
besluitnemers verleen is.
Indien die reëls of grondwet
nie spesifiek ’n persoon of persone magtig om iets te doen nie, is
dit hoogs waarskynlik dat só ’n
besluit ongeldig sal wees.
Bestuursagente is ook onderworpe aan hierdie bevoegdhede.
Onthou dat bestuursagente by-

stand verleen aan trustees en
dus, afhangend van die voorwaardes van hul aanstellings,
net sekere funksies van die trustees namens hulle uitvoer – en
dit is normaalweg administratief
van aard. Die uiteindelike bevoegdheid en raamwerk waarbinne bestuursagente mag optree
mag egter nooit die bevoegdhede
wat die trustees self het, oorskry
nie. Die aanstellings van bestuursagente word ook normaalweg in die reëls of grondwet vervat en die trustees moet toesien
dat daardie aanstellings ook op
die voorgeskrewe manier hanteer word.
Nuwe trustees erf soms ’n bestuursagent wat al jare die skema bestuur en doen dan alles
wat hulle gesê word om te doen,
sonder om self die raamwerk van
hul eie bevoegdheid te bevraagteken. Bestuursagente kan adviseer, maar die uiteindelike aanspreeklikheid (en ooreenkomstige verantwoordelikheid) berus
steeds by die trustees.
Alle lede in ’n skema moet hul
bestuur bystaan om seker te
maak dat bevoegdhede nie oorskry word en ongeldige besluite
die norm raak nie. Dit het die
vermoë om later van tyd groot
probleme te veroorsaak en dit is
totaal en al vermybaar indien almal presies weet watter stel reëls
hulle reguleer en wat die besluitnemers se bevoegdhede is.

