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Deeltitelskemas word deur 
trustees bestuur namens die 
regspersoon. 

Ek en my voorganger, Tertius 
Maree, het al breedvoerig in hier-
die rubriek geskryf oor die ver-
pligtinge van trustees en die strui-
kelblokke wat hulle dikwels op 
die pad ervaar. 

Trustees word normaalweg by 
’n algemene jaarvergadering ver-
kies en voer vir die komende jaar 
die bestuurstake van die regsper-
soon uit. Dit gebeur ook soms dat 
hulle deur die loop van die jaar 
bedank en vervang moet word. 

In ander gevalle word dieselfde 
partye herverkies en voer hulle 
nog ’n termyn in hierdie bestuurs-
pos uit. 

Monopolie? 
Dit gebeur soms dat ’n klein groe-
pie eienaars keer op keer herver-
kies word en amper ’n mate van 
’n bestuursmonopolie skep. 

Die deeltitelskema word dan 
meer soos ’n sogenaamde “ko-
ninkryk” bedryf as ’n demokratie-
se behuisingskema. 

Die fidusiêre maatstaf waarvol-
gens trustees dan gemeet word – 
dié maatstaf waarvolgens die trus-
tees in die beste belang van die ei-
enaars moet optree – word dan 
soms onbewustelik (of nie!) oorge-
steek. 

Dit is nie altyd maklik om deel-
titeleienaars te kry wat bereid is 
om as trustees te dien nie. 

Sommige eienaars voel hulle is 
nie ervare genoeg nie en ander 
sien weer nie kans vir die werks-
lading nie. 

Een ding is egter seker: Iemand 
móét die werk doen. Indien nie-
mand bereid is om die opoffering 
te maak nie, sal ’n administrateur 
uiteindelik aangestel moet word 
om die skema te bestuur. 

Só werk dit 
Die aanstelling van ’n administra-
teur word gemaak ooreenkomstig 
art. 16 van die Bestuurswet. 

Enige eienaar in die betrokke 
skema, die trustees, die plaaslike 
owerheid of ’n krediteur van die 
regspersoon kan die landdroshof 
om só ’n aanstelling nader. 

Die landdros behoort ’n admini-
strateur aan te stel vir ’n beperkte 
tydperk as die party wat die aan-
soek indien, bewys kan lewer van 
ernstige finansiële wanbestuur in 
die skema. 

Die party moet ook kan toon dat 
daar ’n redelike kans is dat die 
regspersoon sy finansiële verplig-
tinge sal kan nakom en ooreen-
komstig die wet bestuur sal kan 
word, indien sodanige administra-
teur aangestel word. 

Die administrateur wat aange-
stel word, sal die regte en verplig-
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tinge hê wat deur die landdros 
aangewys is in sy of haar aanstel-
ling. Die persoon moet dan so gou 
as moontlik aan die werk spring 
om die bestuur van die skema reg 
te ruk. 

Redes vir aanstelling  
Daar bestaan verskeie redes vir 
die aanstelling van ’n administra-
teur in ’n skema. 

Een van die algemeenste redes 
is gebrekkige finansiële state. Die 
skema se ouditeur sal dan ook na-
tuurlik weier om hierdie gebrek-
kige state goed te keur. 

Alle eienaars lewer finansiële 
bydraes tot die bestuursfunksie, 
maar wanneer inligting rakend 
die finansies nie geredelik aan die 
eienaars beskikbaar gestel word 
nie, ontstaan daar ’n wantroue on-
der eienaars wat moeilik herstel. 

Beste oplossings  
Word dit aanbeveel om ’n admini-
strateur aan te stel? Definitief in-
dien die skema nie behoorlik be-
stuur word nie. 

Daar is wel ’n koste-implikasie 
vir alle eienaars omdat die koste 
vir die administrateur uit die ad-
ministrasiefonds verhaal word. 

Dit is egter soms die vinnigste 
oplossings vir ’n probleem wat 
groot skade in ’n deeltitelskema 
kan berokken. 

Die beste oplossing is egter vir 
’n deeltitelskema se eienaars om 
saam die bestuursgapings te iden-
tifiseer en aan te pak voordat dit 
te laat is. 

Elke skema verskil en indien jy 
weet dat dit elke jaar ’n gesukkel 
is om trustees aangestel te kry, 
oorweeg dit dan om iemand van 
buite as ’n trustee aan te stel. 

Sluit só ’n persoon se vergoe-
ding by die voorgestelde begroting 
vir goedkeuring in. 

Indien die “gebrek” finansieel 
van aard is, nader dan ’n persoon 
in die finansiële bedryf. As die 
skema probleme met instandhou-
ding het, is iemand met ’n meer 
praktiese agtergrond dalk ’n goeie 
roep. Oorweeg ook om dalk ’n uit-
voerende bestuursagent in terme 
van klousule 28 van die stan-
daard-bestuursreëls aan te stel. 

Laaste sê 
Die wet en standaardreëls maak 
voorsiening vir verskeie wyses 
van bestuur. 

Dit is die skema se eienaars se 
taak om hul unieke beperkinge te 
oorweeg en te bepaal watter opsie 
die beste vir hulle sal werk. 

Indien jy gelukkig genoeg is om 
in ’n deeltitelskema te woon waar 
die finansiële state jaarliks voor-
berei word, die instandhouding 
gedoen en die administratiewe en 
instandhoudingsfondse goed be-
stuur word, onthou asseblief om 
jou trustees vir hul harde werk te 
bedank. 

Ons kla almal só maklik, maar 
vergeet dalk soms om dié wat ag-
ter die skerms woeker vir hul op-
offerings te bedank. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Vir 
meer inligting, eiendomsverwante 
navrae of inligting oor kursusse, 
stuur ’n e-pos aan info@dhmlaw.
co.za of bel die kantoor by 
021 851 0359.
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vertrek en onderdakbraai op die 
stoep. Daar is ook ’n opsie om die 
stoep toe te bou sodat jy heeljaar 
binne kan braai. ’n Gastetoilet by 
die voordeur voltooi die onderste 
vlak. Die boonste vlak het drie of 
vier slaapkamers met ingeboude 
kaste, ’n keuse tussen mat- of ge-
lamineerde vloer, twee stylvolle 
badkamers asook ’n balkon. 

Alle eenhede het ’n dubbelmo-
torhuis en ’n grasperk agter.

Teen ’n deposito van slegs 
R50 000 kan ’n veilige, moderne 
woning in Vino Estate verseker 

word, met bewoning teen No-
vember 2021. Met uitstekende 
veiligheid, eksklusiwiteit en ’n 
goeie ligging, is Vino Estate beslis 
’n opsie vir die kieskeurige koper.

Bel vir Chantelle Vorster by 
083 659 3460 of Abrie Burger by 
066 224 6366 vir meer inligting. 
Besoek ook vinoestate.co.za of 
newberryprop.co.za. 

’n Kunstenaarsvoorstelling van die splinternuwe ontwikkeling Vino Estate in Durbanville wat uitstekende drie- en vier-
slaapkameropsies bied.                                                                                                                   Foto’s: VERSKAF

Vino Estate bied stylvolle duplekswonings, ideaal vir gesinne. 

’n Pragtige nuwe ontwikkeling, 
Vino Estate, is onlangs in Dur-
banville bekendgestel. 

Hierdie luukse ontwikkeling is 
geleë in Proteaweg, in die hartjie 
van die boomryke Proteaville/
Vierlanden.

Dit is ook ’n gerieflike 2 km 
van Durbanville se laerskole, 
hoërskole, gimnasium, gholfbaan 
asook winkelsentrums.

Die veiligheidsontwikkeling 
bestaan uit 18 drie- en vierslaap-
kamerduplekse, wat onderskei-
delik strek van R3 199 000 tot
R3 999 000.  

Kopers wat in die drieslaapka-
merduplekse belangstel, kan kies 
tussen twee uitlegplanne.

Hierdie pragtige duplekseen-
hede is oopplan – perfek vir ont-
haal! Dit het ’n moderne kom-
buis met ’n eiland, ’n aparte op-
waskamer, ’n eetkamer, ’n leef-
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Splinternuwe Vino Estate luuks en stylvol
Sleutel
V Slaapkamers: 3 of 4
V Badkamers: 2
V Motorhuise: Dubbelmotorhuis
V Adres:  Proteaweg, Durbanville
V Prys: Vanaf R3 199 000 
V Agent: Abrie Burger en 
Chantelle Vorster
V Kontak:  066 224 6366  of 
083 659 3460

Indien jy wil opvang 
met enige van die 
vorige artikels wat in 
Eiendomme verskyn 
het, kan jy gerus 
aanlyn gaan loer by 
netwerk24.com/za/
die-burger/eiendom-
me. 

Eiendomme: Gaan loer aanlyn! 


