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Bestuursagente kan waarde-
volle vennote wees in die 
bestuur en daaglikse bedryf 

van deeltitelskemas, sowel as an-
der soortgelyke skemas.

Die trustees van ’n deeltitelske-
ma het gewoonlik nog hul eie 
werk om te doen en onderne-
mings om deur die dag te bedryf – 
óf ander verpligtings waaraan 
hulle gebonde is – en het nie 
noodwendig die tyd om alle na-
vrae en bekommernisse van die 
regspersoon se lede te hanteer 
nie, al sou hulle regtig wou.

Bestuursagente kan verligting 
bring wat korrespondensie be-
tref, advies bied aan die trustees, 
reëlings tref vir vergaderings, 
agendas opstel en kennisgewings 
vir vergaderings uitreik.

’n Bestuursagent kan ook selfs 
die skema se bankrekening moni-
tor, betalings namens die regs-
persoon maak (indien dit gemag-
tig is) en die regspersoon se per-
soneel bestuur.
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EIENDOM 
EN DIE REG

Só sê die wet 
Art. 4(a) van die Bestuurswet be-
paal dat die regspersoon (trus-
tees) ’n agent of werknemer mag 
aanstel en standaardbestuursreël 
9(d) sluit hierby aan en bepaal 
dat so ’n aanstelling in terme van 
’n geskrewe en behoorlik onder-
tekende kontrak moet plaasvind.

Standaardbestuursreël 10 be-
paal dat geen ooreenkoms wat 
deur trustees onderteken word 
geldig en afdwingbaar is tensy dit 
onderteken word op die sterkte 
van ’n trustee-resolusie nie – en 
dan deur twee trustees of een 
trustee en die bestuursagent on-
derteken word nie.

Die uitsondering in bestuurs-
reël 10 is waar heffingsuitkla-
rings uitgereik word – hier kan 
die bestuursagent of twee trus-
tees dit onderteken.

Standaardbestuursreël 6(2) be-
paal dat die bestuursagent – of ’n 
personeellid van ’n bestuursagent 
of van die regspersoon – nie as 
trustee mag optree nie, tensy hy 
of sy ook ’n lid van die regsper-
soon is (eienaar).

Die bestuursagent mag wel 
trusteevergaderings bywoon en 
daar praat, hoewel hulle nie in 
trustee-aangeleenthede mag stem 
of mosies mag indien nie (sien 
standaardbestuursreël 11(3)).

Die rol van ’n trustee staan dus 
onafhanklik van die rol van ’n be-
stuursagent.

Verskeie trustees verkeer ver-
keerdelik onder die indruk dat, 
indien hulle ’n bestuursagent 
aanstel, daardie bestuursagent 
dan hul eie werk of, anders ge-
stel, hul eie verantwoordelikhede 
oorneem. Dit is beslis nie die ge-
val nie. 

Dís hoe dit werk 
Die bestuursagent staan die trus-
tees by en tree as agent vir die 
trustees op – maar die trustees 
bly steeds verantwoordelik daar-
voor om toe te sien dat hierdie ta-
ke behoorlik verrig word.

Ons kry gereeld navrae van ei-
enaars (of selfs trustees) wat be-
weer dat bestuuragente net doen 
wat hulle wil, die eiendom bedryf 
of dit hul eie is, of nie terugvoe-
ring gee en verantwoording aan 
die trustees doen nie.

In só geval moet ons die trus-
tees altyd herinner dat die ver-
antwoordelikheid eintlik by hul-
self berus om toe te sien dat die 
take behoorlik verrig en daar 
verantwoording gedoen word.

Indien dit nie gebeur nie, moet 
die bestuursagent vervang word.

Dit kan ’n baie gevaarlike situ-
asie skep indien trustees geheel 
en al die leisels oorgee en geen 
verdere oorsig of beheer het nie – 
vernaamlik as dit by die bedryf 
van die bankrekening kom.

Standaardbestuursreël 27 be-
paal dat, waar ’n werknemer of 

bestuursagent se mandaat deur 
die regspersoon (trustees) beëin-
dig word, sodanige werknemer of 
bestuursagent binne tien dae alle 
dokumente waarna daar in reël 
27 verwys word aan die trustees 
moet terugbesorg.

Sou ’n bestuursagent se man-
daat beëindig word moet die trus-
tees toesien dat hierdie dokumen-
te (en toegang tot aanlyn stelsels) 
terugbesorg word sodat ’n nuwe 
bestuursagent of ’n trustee hier-
die verpligtings verder kan uit-
voer.

Die ombuddiens (of die hof, 
waar toepaslik) kan genader 
word indien die betrokke be-
stuursagent weier om die doku-
mente te oorhandig.

Waar die skema se trustees wel 
die leisels wil oorgee, kan ’n uit-
voerende bestuursagent vir die 
bedryf van daardie skema oor-

weeg word.
Standaardbestuursreël 28 maak 

voorsiening vir die aanstelling 
van so ’n uitvoerende bestuurs-
agent.

’n Uitvoerende bestuursagent 
word as volg in reël 1 gedefinieer: 
“ . . . a managing agent appointed 
to carry out all the functions and 
powers of the trustees in terms of 
rule 28.”

Daar is dus geen twyfel dat be-
stuursagente werklik waarde kan 
toevoeg tot die bedryf van ’n deel-
titelskema nie, maar die kontrak 
waarvolgens só ’n agent aange-
stel word en die toesig oor en be-
stuur van hierdie funksie is as-
pekte waaraan die trustees deur-
lopend aandag moet skenk. 
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